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M
yśląc o zmianach klimatu, rzadko 
mamy przed oczami miasta. A to 
właśnie metropolie są szczególnie 
wrażliwe na te zjawiska. Każde mia-

sto jest inne pod względem swojej struktury, 
zagospodarowania przestrzennego i uwarun-
kowań geograficznych, dlatego różne będą 
zagrożenia klimatyczne.

Do najważniejszych wyzwań, którym 
muszą sprostać włodarze miast, zalicza 
się m.in. zapobieganie niedoborom wody 
oraz dbałość o jakość powietrza, którym 
oddychamy. Ekstremalne zjawiska po-
godowe – nawalne deszcze czy wysokie 
temperatury, będące pochodnymi zmian 
klimatu – mogą przynieść wiele szkód 
na terenach zurbanizowanych. Chodzi 
zwłaszcza o podtopienia, powodzie lub 
susze, powodujące trudne do wyceny straty, 
i to nie tylko w mieniu. 

WYDAWNICTWA KOMUNALNE

Zmiany klimatu mogą również wpły-
nąć na dobrostan ludzi z obszarów zurba-
nizowanych. Odnotowuje się także wzrost 
liczby zachorowań związany z falami 
upałów. Wyniki badań prowadzonych 
w Polsce wskazują na zwiększenie o ok. 
18% śmiertelności z powodu chorób ukła-
du krążenia, wywołanych ekstremalnie 
wysokimi temperaturami.

Skala problemu jest olbrzymia: ludność 
polskich miast szacuje się na ok. 23,1 mln 
osób, co stanowi ponad 60% populacji kraju. 
Dlatego czas podjąć niezbędne działania! 
Wdrożenie MPA realnie zmieni codzienność 
mieszkańców miast: zmodernizowane systemy 
ochrony przeciwpowodziowej, efektywne 
schematy gospodarowania zasobami wod-
nymi czy rozwój systemów informowania 
i ostrzegania przed zagrożeniami sprawią, 
że mieszkańcy poczują się bezpieczniej.   

Estetyczne zmiany w infrastrukturze miej-
skiej i na terenach zieleni, obniżenie ryzyka 
termicznego, poprawa warunków mieszka-
niowych i inwestycyjnych za sprawą planów 
zagospodarowania przestrzeni miejskiej – to 
wszystko wpłynie na komfort życia w mieście 
i ograniczenie ryzyka, które wynika ze skutków 
zmian klimatu – zapowiadają pomysłodawcy 
projektu z Instytutu Ochrony Środowiska.

Zapraszamy do lektury dodatku „Wczuj-
my się w klimat! Miejskie Plany Adaptacji”, 
w którym przedstawiamy problem zmian 
klimatu w miastach, a następnie – anali-
zując sytuację w sektorach szczególnie 
wrażliwych na zmiany klimatu – wskażemy 
konkretne działania, zapobiegające skutkom 
tych zagrożeń. 
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WSTĘP

W miastach liczących powyżej 100 tys. 
mieszkańców trwają obecnie prace nad 
przygotowaniem Miejskich Planów 
Adaptacji do zmian klimatu. Na jakim 
etapie jest realizacja tego projektu?
Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu to nowatorski projekt 
Ministerstwa Środowiska. Najpierw, 
w pierwszym etapie, musieliśmy do-
konać oceny wrażliwości na zmiany 
klimatu w 44 największych polskich 
miastach. Celem tej oceny jest wskaza-
nie działań adaptacyjnych, które będą 
adekwatne do potrzeb miast. I z tej ana-

Wiemy, jak poprawić  
nasze środowisko
O Miejskich Planach Adaptacji z Pawłem Sałkiem, wiceministrem 

środowiska, pełnomocnikiem rządu ds. polityki klimatycznej, 

rozmawia Sylwia Sulima (IOŚ-PIB).

lizy wynika, że najbardziej wrażliwe na 
zmiany klimatyczne okazały się takie 
sektory, jak: zdrowie publiczne, gospo-
darka wodna, transport i energetyka.

Skąd płyną zagrożenia klimatyczne 
dla miast i ich mieszkańców?
W trakcie warsztatów, jakie eksperci 
prowadzili wspólnie z pracownikami 
samorządów, wskazano na szereg pro-
blemów związanych z ekstremalnymi 
zjawiskami pogodowymi. Okazało się, 
że największym niebezpieczeństwem 
dla aglomeracji są podtopienia i powo-

dzie, bo nie tylko mają one negatyw-
ny wpływ na mienie mieszkańców, 
ale także mogą powodować dotkliwe 
straty w gospodarce, choćby z powodu 
czasowych przerw w produkcji. Poważ-
nym zagrożeniem dla funkcjonowania 
miasta i gospodarki są również upały, 
na które szczególnie wrażliwe są takie 
sektory, jak transport i energetyka.

Dlaczego?
Jeśli mówimy o energetyce, to trzeba 
mieć na uwadze, że w czasie upałów 
bardzo mocno rośnie zapotrzebowanie 
na energię elektryczną wykorzysty-
waną w systemach klimatyzacyjnych. 
Elektrownie powinny więc wtedy pro-
dukować więcej prądu, ale one z kolei 
mają kłopoty z dostępem do wody 
w okresie suszy, gdy spada jej poziom 
w rzekach. Woda jest natomiast wy-
korzystywana na potrzeby chłodzenia 
turbin. Dlatego w sytuacji, gdy dochodzi 
do połączenia tych dwóch czynników: 
wzrostu zapotrzebowania na energię 
i deficytu wody dla elektrowni, to mogą 
wówczas wystąpić czasowe ogranicze-
nia w dostawie prądu w najbardziej 
upalne dni. Wysokie temperatury za-
grażają też transportowi, gdyż prowa-
dzą zarówno do przegrzewania się sil-
ników i innych urządzeń technicznych,  
do deformacji torów kolejowych, ale 
przede wszystkim pogarszają komfort 
podróży pasażerów, pracy kierowców 
i pracowników obsługi.

Upalna aura latem oraz siarczyste 
mrozy zimą i związane z tym gwałtow-
ne skoki temperatury są niekorzystne 
przede wszystkim dla ludzi i ich zdro-
wia. A nawet dla życia, bo w przypadku 
osób starszych grożą powikłaniami 
związanymi z chorobami układu krą-
żenia. Takie zjawiska są także bardzo 
groźne dla małych dzieci.

Mamy więc diagnozę, ale jak Pan mówił, 
konieczne jest podjęcie w miastach 
działań adaptacyjnych, będących od-
powiedzią na tę diagnozę.
Tak, gdyż wszyscy musimy sobie odpo-
wiedzieć na pytanie, jak dostosować się 
do zmian klimatu. I w kolejnych etapach 
realizacji naszego projektu eksperci 
razem z przedstawicielami miast będą 
poszukiwać rozwiązań, które pomogą 
aglomeracjom w skutecznym reagowa-
niu na zmiany klimatyczne. Nie ukry-
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wam, że bardzo liczymy na aktywny 
udział samorządów w opracowaniu 
efektywnych planów adaptacji, a także 
na udział społeczeństwa w późniejszym 
procesie ich wdrażania. Jestem prze-
konany, że wszyscy sobie poradzimy 
z tym zadaniem, gdyż Polacy chcą żyć 
w lepszym środowisku i ich świadomość 
konieczności dbania o jego stan jest 
coraz większa.

Rozmawiając o Miejskich Planach 
Adaptacji, nie można nie poruszyć tak 
ważnego tematu, jakim jest problem 
jakości powietrza w Polsce. Na to za-
gadnienie zwracają zresztą uwagę sami 
mieszkańcy. Co robi nasze państwo, 
żeby poprawić tę sytuację?
Dziękuję za poruszenie tego tematu, bo 
rzeczywiście ma on ogromne znaczenie 
dla jakości naszego życia. Zapewniam, 
że poprawa jakości powietrza, która 
jest zła w większości stref w Polsce, 
to jeden z najważniejszych prioryte-
tów resortu środowiska. Rozwiązanie 
tego problemu musi nastąpić poprzez 
wyeliminowanie źródeł przekroczeń 
norm jakości powietrza. Przypominam, 
że działania zarówno resortu środowi-
ska, jak i innych ministerstw powinny 
być i są skupione na przyczynie tego 
problemu, jakim jest struktura źródeł 
energii wykorzystywanych na potrzeby 
indywidualnego ogrzewania budynków. 
Najważniejszym priorytetem do realizacji 
w zakresie poprawy jakości powietrza jest 
więc ograniczenie zjawiska tzw. niskiej 
emisji, czyli emisji powodowanej przez 
bardzo małe, lokalne kotłownie lub też 
rozproszone indywidualne źródła spalania 
oraz środki transportu.

Krytycy Ministerstwa twierdzą, że mó-
wicie państwo tylko o planach, a braku-
je praktycznych działań zmierzających 
ku podniesieniu jakości powietrza, 
którym oddychamy.
Minister Środowiska, we współpracy 
z pozostałymi członkami Rady Ministrów, 
nie tylko planuje, ale już także inicjuje 
i realizuje wiele działań mających doce-
lowo poprawić stan powietrza w Polsce. 
Zmieniamy, między innymi, krajowe 
prawodawstwo w celu przygotowania 
odpowiednich narzędzi prawnych dla 
administracji samorządu terytorialnego, 
umożliwiających im realizację efektyw-
nych działań naprawczych. Podejmowane 

działania dotyczą wskazanych powy-
żej obszarów i są prowadzone przede 
wszystkim w zakresie określenia para-
metrów jakościowych dla paliw stałych 
oraz wymagań dla kotłów na paliwa stałe 
dla nowych źródeł spalania małej mocy 
wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych. W celu wyeliminowania 
przekroczeń ponadnormatywnych emisji 
pochodzących z sektora transportu dro-
gowego konieczne jest przygotowanie 
podstaw prawnych dla administracji 
samorządu terytorialnego, dających moż-
liwość tworzenia stref z ograniczonym 
ruchem pojazdów. W ich obrębie będą 
mogły poruszać się wyłącznie pojaz-
dy spełniające normy emisyjne EURO. 
Działania te znalazły swoje odzwiercie-
dlenie w Krajowym Programie Ochrony 
Powietrza, za monitorowanie którego 
odpowiedzialny jest Komitet Sterujący  
ds. Krajowego Programu Ochro-
ny Powietrza. Większość kierunków 
działań określonych we wspomnia-
nym Programie znalazło także swo-
je odzwierciedlenie w przyjętych  
25 kwietnia 2017 r. przez Radę Ministrów 
rekomendacjach, przygotowanych przez 
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 
w postaci programu „Czyste powietrze”. 

Jednocześnie przypominam, że 
nie czekając na usankcjonowanie się 
Komitetu Sterującego ds. Krajowego 
Programu Ochrony Powietrza, wy-
stąpiłem do właściwych resortów 
z wnioskiem o podjęcie pilnych prac 
legislacyjnych we wrażliwym dla ja-
kości powietrza obszarze, jakim jest 
wykorzystanie paliw stałych przez 
gospodarstwa domowe. Moim działa-
niom przyświecała maksyma „dobre 
paliwo w dobrym piecu”. Efektem tych 
prac jest opublikowane 5 września 
2017 r. rozporządzenie Ministra Roz-
woju i Finansów w sprawie kotłów 

na paliwa stałe, które zaczęło obo-
wiązywać 1 października 2017 r. To 
także z mojej inicjatywy Minister 
Energii podjął działania zmierzające 
do określenia wymagań jakościowych 
dla paliw stałych. Zgodnie z harmono-
gramem zadań wynikających z ww. re-
komendacji, przepisy prawne w tym 
zakresie powinny wejść w życie jeszcze 
w tym roku.

Ale czy do tych działań przekonane 
zostanie społeczeństwo? Czy ludzie 
zaakceptują działania rządu?
Dlatego ogromną wagę przywiązuje-
my do tak bardzo ważnej kwestii jak 
edukacja ekologiczna polskiego społe-
czeństwa. Ministerstwo Środowiska 
przygotowało publikację „Poradnik – 
Czyste ciepło w moim domu z paliw 
stałych”. Zawiera on zbiór dobrych 
praktyk i rozwiązań w eksploatacji 
domowych urządzeń grzewczych, co 
powinno znacznie przyczynić się do 
ograniczenia emisji z sektora byto-
wo-komunalnego i do poprawy jakości 
powietrza w kraju.

Ponadto w walce o dobrą jakość 
powietrza nie można pominąć roli 
samorządów. Chciałbym zwrócić uwa-
gę, że oprócz działań naprawczych, 
realizowanych w ramach programów 
ochrony powietrza, województwa  
realizują także dodatkowe inicjatywy. 
Przypominam, że w kraju przyjęte 
zostały cztery uchwały antysmogowe, 
które obejmują obszar województw 
małopolskiego oraz śląskiego, a ko-
lejnych pięć województw prowadzi 
działania w tym zakresie.

Jestem przekonany, że podjęte 
działania – na poziomie zarówno kra-
jowym, jak i wojewódzkim i lokalnym – 
przyniosą wymierne efekty w postaci 
poprawy stanu powietrza w Polsce.

Projekt Miejskie Plany Adaptacji przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia 
mieszkańców. Będzie również wsparciem dla władz 
lokalnych w pozyskiwaniu środków finansowych  
na działania inwestycyjne. Jest to pierwszy w Europie 
projekt adaptacji do zmian klimatu organizowany 
na taką skalę. Jego efektem będzie przygotowanie 
planów adaptacji dla 44 miast-partnerów projektu.

5

WCZUJMY SIĘ W KLIMAT!



W 
Polsce warunki klimatyczne 
ulegają globalnym tendencjom, 
z tym, że dodatkowo wpływ 
na nie mają lokalne działania 

antropogeniczne. Mniej więcej do połowy 
lat 70. XX w. uważano, że zakres wahań 
warunków klimatycznych w ciągu życia 
człowieka jest przewidywalny. Jednak 
zmiany jakie zaczęliśmy później dostrze-
gać, zwróciły uwagę naukowców, polity-
ków i mediów na fakt coraz częstszego 
wstępowania zjawisk ekstremalnych, 
takich jak nagłe powodzie, silne ulewy, 
susze, huraganowe wiatry i inne anomalia, 
do których nie byliśmy przyzwyczajeni. 

Zmiany temperatury powietrza
Zjawiska te być może nie wzbudza-
łyby takiego zainteresowania, bo i w 
przeszłości się zdarzały, gdyby nie ich 
intensywność i zwiększona częstotli-
wość. W ostatnich trzydziestu kilku 
latach wzrost temperatury zaczął stano-
wić problem gospodarczy, zwiększając 
koszty zapobiegania lub likwidowania 
strat. Kluczowe i najłatwiejsze do oce-
ny są zmiany temperatury powietrza 
z racji wiarygodnych metod pomiarów 
i gęstej sieci pomiarowej. We wspo-
mnianym okresie temperatura we 
wszystkich rejonach kraju wykazuje 
tendencję rosnącą, choć intensywność 

Zmiany klimatu w Polsce
Klimat, tak jak każdy element środowiska, podlega przemianom 

w wyniku oddziaływania dziesiątków, jeśli nie setek różnych czynników. 

Chodzi o zjawiska zarówno astronomiczne, jak i te o lokalnym 

wymiarze, np. wycinanie lasów lub utwardzanie powierzchni ziemi. 

wzrostu jest zróżnicowana. W latach 
1981-2010 średnia roczna temperatura 
wzrastała o ok. 0,3°C/10 lat na zacho-
dzie i wschodzie kraju oraz o ok. 0,1°C 
w centrum. Wzrost był szybszy latem 
niż zimą. Natomiast o wiele szybciej 
zmieniają się inne wskaźniki, np. liczba 
dni z temperatura powyżej 25°C wzrasta 
z szybkością ok. 6 dni/10 lat, a liczba dni 
z temperatura poniżej 0°C zmniejsza się 
z szybkością ok. 2-3 dni/10 lat, w zależ-
ności od rejonu kraju.  

Zmiany ilościowe opadów
Drugi podstawowy wskaźnik klima-
tyczny, czyli opady, wykazuje mniejsze 
i bardziej zróżnicowane przestrzennie 
zmiany. Sumy roczne opadów w oma-
wianym okresie wzrastały umiarkowa-
nie od kilkunastu do stu kilkudziesięciu 
mm na dekadę. Największy wzrost miał 
miejsce w lecie – do 60 mm/10 lat. Na 
taki przebieg trendu wpłynęły głównie 
opady w ostatnim okresie tego 30-lecia.  
Częstość opadów dobowych (liczba dni) 
z opadami większymi niż 1 mm  nie-
znacznie wzrosła, wynosząc 5 dni/10 lat. 
Wbrew oczekiwaniom, liczba okresów 
bezopadowych dłuższych od 5 dni nie 
wykazuje żadnych tendencji. Natomiast 
liczba dni bez opadów jest zróżnicowana 
i rośnie zwłaszcza na zachodzie oraz na 

wschodzie, a w centrum kraju male-
je. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że 
przywołane tendencje, to wynik oceny 
przeprowadzonej na podstawie liniowego 
trendu i trzeba je interpretować jako 
zmiany o charakterze statystycznym.

Porównując aktualne tendencje zmian 
z oczekiwanymi w połowie wieku, należy 
stwierdzić, iż w kolejnych latach obecne 
zjawiska ulegną znacznej intensyfikacji. 
Dotyczy to przede wszystkim ocieplenia 
w lecie i w zimie. Latem wydłużą się okre-
sy z upałami, czyli z temperaturą powyżej 
30°C. Opady roczne i sezonowe nadal 
będą przybierać na sile, ale w niewielkim 
stopniu. Częściej jednak wystąpią opady 
ulewne i burze.

Z procesem ocieplenia wiążą się zmia-
ny w częstości występowania zjawisk 
niebezpiecznych i uciążliwych. Chodzi 
zwłaszcza o brak pokrywy śnieżnej zimą, 
incydentalne pojawianie się silnych mro-
zów i przymrozków na wiosnę, niskie 
stany wód w rzekach, susze glebowe, 
gwałtowne ulewy i podtopienia, fale 
upałów, huragany i trąby powietrzne.  
Ocieplenie w ciepłym półroczu sprzyja 
wydłużeniu okresu wegetacyjnego w rol-
nictwie, ale ograniczeniem dla produkcji 
rolnej staje się deficyt wody.

Obserwowane zmiany klimatu 
w Polsce jeszcze nie oddziałują w spo-
sób zagrażający gospodarce, jednak 
wraz z dalszym postępowaniem ocie-
plenia należy się liczyć ze wzrostem 
skali szkód, a tym samym kosztów ich 
likwidacji lub działań ograniczających 
negatywne skutki. Szczególnie dotyczy 
to zaopatrzenia w wodę w sektorze 
rolniczym.

PROF. DR HAB. MACIEJ SADOWSKI, IOŚ-PIB
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N
a poziomie międzynarodowym, 
zgodnie z art. 4 Ramowej kon-
wencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu, stro-

ny przyjęły Program działań z Nairobi 
w sprawie oddziaływania, wrażliwości 
i adaptacji do zmian klimatu z 2006 r., 
w którym wskazano na potrzebę oceny 
wpływu zmian klimatu na dziedziny 
życia i tworzenie strategii ograniczenia 
tego wpływu. Wypełniając te ustale-
nia, Unia Europejska przyjęła w 2013 r. 
strategię w zakresie przystosowania 
się do zmiany klimatu. Zwrócono w niej 
uwagę, że „trzy czwarte ludności Europy 
mieszka na obszarach miejskich, które 
często nie są dobrze przygotowane, jeśli 
chodzi o środki przystosowawcze”. Na 
poziomie krajowym opracowany został 
Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów 
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 
do roku 2020 z perspektywą do roku 
2030. Dostrzeżono w nim szczególną 
wrażliwość miast na zmiany klimatu oraz 
znaczenie miast i samorządów lokalnych 
w procesie adaptacji.

Samorząd lokalny posiada narzę-
dzia do włączania polityki adaptacyj-

Adaptacja – problemy miast
W świetle obserwowanych skutków zmian klimatu adaptacja  

do zmieniających się warunków klimatycznych jest 

uzasadnioną strategią działania i podejmowana jest na poziomie 

międzynarodowym, krajowym i lokalnym.

nej w rozwój miasta. Podstawowymi 
narzędziami są dokumenty strate-
giczne, w których przedstawione są 
się kierunki rozwoju miast i możli-
we jest uwzględnianie adaptacji do 
zmian klimatu. W wielu miastach dla 
skuteczniejszego wdrażania polityki 
adaptacyjnej opracowywane są doku-
menty strategiczne poświęcone stricte 
adaptacji do zmian klimatu. Dokumenty 
te są jednym z elementów polityki UE 
i rządu w zakresie adaptacji, ale nie mają 
umocowania prawnego. Samorządy 
mają wątpliwość co do podstaw praw-
nych przyjmowania strategii lub planów 
adaptacji do systemu prawnego miast.

Budowanie zasobów danych
Proces opracowania strategii i planów 
adaptacji miasta do zmian klimatu po-
winien być oparty na kompleksowej 
ocenie podatności miasta na zmiany 
klimatu oraz analizie ryzyka zagro-
żeń wynikających z prognozowanych 
zmian. Problemem w takich analizach 
jest niewątpliwie dostępność rzetelnych 
danych – adaptacja musi się opierać na 
udowodnionych przesłankach. Niezbęd-

ne są dane dotyczące nie tylko zjawisk 
klimatycznych, ale także społeczeństwa, 
przyrody i gospodarki, które również 
podlegają zmianom. Należy podkreślić, 
że planując adaptację miast do zmian 
klimatu, poruszamy się w analizach 
prognostycznych, które zawsze obar-
czone są niepewnością. Tym bardziej 
ocena wpływu klimatu na miasto wy-
maga bazowania na danych ilościowych, 
o właściwej rozdzielczości czasowej 
i przestrzennej. Odpowiednio groma-
dzone dane będą także potrzebne do 
monitorowania realizacji celów ada-
ptacyjnych oraz ewaluacji strategii. 
Warto zwrócić uwagę, że świadomość 
niepewności analiz wymusza elastyczne 
podejście, które pozwoli na korygowa-
nie wybranych opcji adaptacyjnych ade-
kwatnie do nowych informacji. W efek-
cie polityka adaptacyjna wymaga działań 
legislacyjnych w zakresie budowania 
zasobów danych niezbędnych do jej 
wdrażania.

Kształtowanie przestrzeni
Ważnym problemem adaptacji miast są 
ograniczenia w możliwości kształto-
wania przestrzeni miasta przy pomo-
cy rozwiązań prawno-planistycznych. 
Adaptacja do zmian klimatu wymaga 
zrównoważonego podejścia. Szczególnie 
w miastach, których funkcjonowanie 
oparte jest na wielu zależnościach, po-
dejście takie jest trudne do wdrażania. 
Wymaga bowiem uwzględnienia, aby 
adaptacja podejmowana w jednym 
obszarze nie powodowała zmniejsze-
nia odporności innych obszarów, grup 
społecznych czy ekosystemów. Samo-
rządom potrzebne są instrumenty pla-
nowania przestrzennego, dzięki którym 
możliwe będzie realne kształtowanie 
przestrzeni w sposób niepowodują-
cy większego lub niekontrolowanego 
zagrożenia dla mieszkańców miasta 
w warunkach zmieniającego się kli-
matu, w szczególności dla tych grup 
społecznych, które są bardziej wrażliwe 
od innych. Instrumenty prawno-pla-
nistyczne powinny także wspomagać 
samorządy w ochronie terenów zieleni. 
Zwiększanie odporności miastadzięki 
naturalnym zdolnościom ekosystemów 
do łagodzenia skutków zmian klimatu 
jest kluczowe w adaptacji do nich miast.

MAŁGORZATA HAJTO, IOŚ-PIB
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Jakie są najpoważniejsze skutki zmie-
niającego się klimatu? W jaki sposób 
wpływają one na rozwój społeczny 
i gospodarczy?
W Polsce najpoważniejsze skutki zmian 
klimatu wynikają ze strat ponoszonych 
przez państwo i przedsiębiorców 
w wyniku zjawisk ekstremalnych, 
a w dalszej perspektywie są to rosnące 
koszty zaniechania działań, które 

Klimat wpływa na jakość 
życia w mieście
Z dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego 

Instytutu Badawczego, dr. inż. Krystianem Szczepańskim, o zmianach 

klimatu i adaptacji miast do tych zjawisk rozmawia Emilia Seweryn 

(Abrys). 

pozwolą na minimalizowanie tych strat. 
W realizowanym w IOŚ-PIB projekcie 
KLIMADA wskazano, że w latach 
2001-2011 na skutek niekorzystnych 
zjawisk pogodowych zarejestrowano 
w Polsce straty w wysokości ponad 
56 mld zł i oszacowano, że w przypadku 
niepodjęcia działań przystosowawczych 
w latach 2021-2030 mogą one 
wynieść ponad 120 mld zł. To „tylko” 

straty. Jeśli myślimy o skutkach 
zmian klimatu, trzeba pamiętać, 
że klimat wpływa na jakość życia 
i tu także niepodejmowanie działań 
adaptacyjnych oznacza pogarszanie się 
warunków życia, głównie w miastach 
w wyniku fal upałów, miejskiej wyspy 
ciepła i jej wpływu na jakość powietrza 
atmosferycznego, a także utraty 
przestrzeni w wyniku erozji brzegów 
morskich i podnoszenia się poziomu 
morza. 

Czy zmiany klimatu są bardziej dotkliwe 
na terenach zurbanizowanych? W jaki 
sposób wpływają one na życie miesz-
kańców miast i miasteczek?
Zmiany klimatu szczególnie dotyczą 
miast, ponieważ w miastach występuje 
duża koncentracja ludności. Obec-
nie ludność polskich miast to około 
23,1 mln osób, co stanowi ponad 60% 
populacji kraju. Miasta to także kon-
centracja infrastruktury i zabudowy 
oraz niewielki udział terenów zieleni. 
Funkcjonowanie miasta oznacza rów-
nież silną presję na środowisko, co 
potęguje niektóre negatywne zjawiska 
klimatyczne. Skutki zmian klimatu 
w miastach dotyczą generalnie wa-
runków życia ludzi – bezpieczeństwa, 
zdrowia, a czasem nawet życia, gdy 
mówimy o wielkich powodziach czy 
falach upałów, oraz niszczenia mienia. 
Niektóre z tych skutków można łatwo 
zaobserwować, np. utrudnienia w ko-
munikacji po nawalnych deszczach czy 
przerwy w dostawie prądu spowodo-
wane burzą. Są także oddziaływania, 
które są trudno mierzalne, np. wpływ 
upałów na zdrowie ludzi. Próbujemy 
opisać je przy pomocy badań nauko-
wych. Są także wpływy o skutkach 
odroczonych w czasie. Przykładowo 
w niektórych miastach, gdzie źródła 
zaopatrzenia w wodę są silnie zależne 
od przepływów w rzece, prognozujemy 
problem z dostępem do wody. W odpo-
wiedzi na te różne wpływy musimy się 
przystosować, czyli zarówno nauczyć 
się reagować w sytuacji wystąpienia 
ekstremalnego zjawiska, jak i plano-
wać rozwój z uwzględnieniem zmian 
klimatu.

Na czym powinna polegać adaptacja 
miast do zmian klimatu?
Adaptacja powinna znaleźć odzwier-
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ciedlenie w polityce rozwoju miasta. 
Dotyczy to różnych obszarów: trans-
portu, zdrowia, zaopatrzenia w wodę 
i energię. Pamiętamy 2015 rok, kiedy 
w Warszawie zarejestrowano najniższy 
poziom wody w historii, a głównym 
źródłem zaopatrzenia w wodę miesz-
kańców stolicy są Wisła i Wodociąg 
Północny. Pamiętamy również o wpro-
wadzeniu limitów energii elektrycznej 
w przemyśle ze względu na brak wody 
w rzekach do chłodzenia w elektrow-
niach. To tylko nieliczne przykłady 
z naszej nieodległej historii, kiedy zja-
wiska klimatyczne miały wpływ na 
nasze codzienne życie. Dlatego plany 
o charakterze strategicznym – rządowe, 
wojewódzkie i lokalne – powinny te 
sytuacje przewidzieć i im przeciwdzia-
łać. Tak jest w miastach na świecie – 
w Kopenhadze, Londynie, Vancouver 
rozwój i inwestycje planuje się myśląc 
się o przyszłym klimacie.

Co to są miejskie plany adaptacji? 
Na czym polega realizowany przez 
Instytut Ochrony Środowiska projekt, 
w którym biorą udział 44 polskie miasta 
powyżej 100 tys. mieszkańców?
Miejski plan adaptacji (MPA) ma 
być dokumentem polityki rozwoju 
miast, dzięki któremu w polityce tej 
uwzględnione zostaną zmiany kli-
matu. W naszym projekcie wspólnie 
z miastami – partnerami dokonujemy 
szczegółowej analizy funkcjonowania 
miasta w sytuacji zmieniających się 
warunków klimatycznych. Ta analiza 
da podstawę do wskazania najwięk-
szych zagrożeń wynikających ze zmian 
klimatu, obserwowanych i przewidy-
wanych, by następnie wypracować 
rozwiązania, które pozwolą uniknąć 
lub zminimalizować skutki zagrożeń. 
Efektem projektu będą dokumenty 
strategiczne, w których wspólnie z mia-
stem opracujemy konkretne działania 
adaptacyjne: inwestycyjne, techniczne 
i edukacyjne. Ich wdrożenie zwiększy 
odporność miasta na zmiany klimatu.

IOŚ prowadzi także projekt skierowany 
do mniejszych miejscowości. Czym różnią 
się te przedsięwzięcia?
Projekt, który realizujemy w 44 mia-
stach powyżej 100 tys. mieszkańców, 
jest ogromnym przedsięwzięciem. 
Natomiast projekt Climcities nie jest 

tak duży – jest on nastawiony na pod-
noszenie kompetencji administracji 
samorządowej i lokalnych społeczności 
w zakresie adaptacji do zmian klimatu. 
Władze miast, mieszkańcy i przedsię-
biorcy muszą mieć świadomość zagrożeń 
i podejmować decyzje uwzględniające 
zmiany klimatu. To jest cel projektu 
Climcities. Opracowujemy w nim stra-
tegie adaptacji w pięciu miastach. Są to 
mniejsze miasta niż w projekcie MPA 
i skala problemów w tych miastach 
wydaje się mniejsza. Miasta te są mniej 
wrażliwe na zmiany klimatu, choćby 
z racji mniejszej populacji. Niemniej jed-
nak często mają także mniejszy potencjał 
adaptacyjny, czyli zasoby do reagowania 
w sytuacji kryzysowej. Adaptacja w tych 
miastach jest więc ukierunkowana na 
zwiększenie potencjału adaptacyjnego, 
przede wszystkim podnoszenie świado-
mości urzędników i mieszkańców oraz 
wzmacnianie ich odpowiedzialności za 
miasto.

Działania adaptacyjne, np. zastosowanie 
rozwiązań niebieskiej i zielonej infra-
struktury w postaci ogrodów wertykal-
nych (Gdynia), domów wodnych (Dania) 
czy ogrodów deszczowych (Łódź), nie 
należą do tanich. W jaki sposób miasta 
mogą sfinansować wdrożenie takich 
rozwiązań?
Jeszcze w tej perspektywie finansowej, 
2014-2020, w Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko zaplano-
wane jest wsparcie działań w zakresie 
adaptacji do zmian. W osi priorytetowej 
„Ochrona środowiska, w tym adapta-
cja do zmian klimatu” wspierane są 
działania z zakresu zagospodarowania 
wód opadowych i retencji wody, a więc 
takie jak ogrody deszczowe. Mecha-
nizm finansowy LIFE, podprogram 
„LIFE działania na rzecz klimatu” jest 
skoncentrowany na rozwiązywaniu 
ważnych problemów klimatycznych 
poprzez innowacyjne rozwiązania. 
Adaptacja do zmian klimatu jest prio-
rytetem w polityce Unii, należy więc 
się spodziewać, że projekty adaptacyj-
ne będą szeroko finansowane także 
w przyszłości.

Jak przedsiębiorcy, sfera biznesu, mogą 
włączyć się w adaptację?
Przedsiębiorstwa muszą uwzględ-
niać kwestie adaptacyjne w planach 

biznesowych. Szczególnie jest to wi-
doczne w sektorze energetyki, o czym 
wspominałem już wcześniej. Nie bez 
znaczenia jest także ograniczanie nega-
tywnego wpływu na jakość powietrza 
i ostatecznie na zmiany klimatu. Inną 
kwestią jest rozwijanie produktów 
i usług odpowiadających nowym wa-
runkom klimatycznym, np. ubezpie-
czeń, pakietów usług medycznych 
czy aplikacji ostrzegających przed 
nagłymi zdarzeniami pogodowymi 
i kalkulatorów CO2. W tym zakresie 
ekonomiści wskazują ogromne moż-
liwości. Z punktu widzenia projektów 
adaptacyjnych realizowanych przez 
Instytut istotne jest włączenie się 
sektora prywatnego, np. z wykorzy-
staniem formuły PPP, w realizowanie 
usług publicznych, takich jak systemy 
wypożyczalni rowerów miejskich, car 
sharing czy kampanie edukacyjne, 
które przynoszą wymierne efekty 
mitygacyjne i adaptacyjne.

Czy zmiany klimatu łączą się jedynie 
z negatywnymi konsekwencjami?  
Podobno według prognoz do 2030 roku 
suma dni, w których będziemy musieli 
ogrzewać swoje mieszkania, zmniejszy 
się o około 4,5%. Czy mogą się pojawić 
jeszcze jakieś inne pozytywne skutki?
Trudno mówić o pozytywnych skutkach 
zmian klimatu w miastach. Owszem, 
skróceniu ulegnie sezon grzewczy, co 
ma pozytywny wpływ na ograniczenie 
zanieczyszczeń pochodzących z tzw. ni-
skiej emisji i występowanie epizodów 
smogowych, ale z drugiej strony zwięk-
szy się liczba dni, w których będziemy 
musieli chłodzić mieszkania i biura. 
Na skutki tych zmian trzeba patrzeć 
z punktu widzenia ochrony środowi-
ska, a więc całościowo. W ogólnym 
rachunku nie zmniejszymy naszego 
negatywnego wpływu na środowi-
sko – produkcja energii nie spadnie. 
Ale konieczne będą nowe innowacyjne 
rozwiązania, dostosowujące sektor 
energetyki do wyrównania zapotrze-
bowania na energię w skali roku. I to 
rzeczywiście jest pozytywem. Jest to 
jednak pozytywny skutek nie zmian 
klimatu, ale podejmowania adaptacji. 
Adaptacja wymusza rozwój nowych 
technologii i to niewątpliwie jest ko-
rzystne dla gospodarki, społeczeństwa 
i dla środowiska.
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D
o tego typu zjawisk zalicza się 
krótkotrwałe, ale intensywne 
opady deszczu, powodujące na-
głe wezbrania wód w rzekach 

oraz lokalne podtopienia i nierzadko 
osuwiska ziemi. Ryzyko dla zdrowia, 
będące konsekwencją tych zjawisk, doty-
czy całej populacji bez wyjątku. Ponadto, 
jako efekt zmieniającego się klimatu, 
obserwuje się w naszych szerokościach 
geograficznych wzrost częstości i czasu 
trwania fal upałów, z wysoką tempe-
raturą oraz wilgotnością powietrza, 
znacznie zwiększających ryzyko udarów 
cieplnych i zgonów.

Grupy szczególnie narażone
Taka sytuacja jest najgroźniejsza w ob-
szarach gęsto zaludnionych i wysoko zu-
rbanizowanych, gdy efekt tzw. miejskiej 
wyspy ciepła utrudnia wychłodzenie 
powietrza nocą. Osobami szczególnie 
narażonymi na wpływ upałów są osoby 
starsze, często z ograniczoną sprawno-
ścią ruchową, osoby przewlekle chore 
ze zdiagnozowanymi chorobami ukła-

Klimat a zdrowie
Klimat ma bezpośredni i pośredni wpływ na zdrowie człowieka. 

Do bezpośrednich wpływów zmian klimatycznych zaliczyć należy 

przede wszystkim ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak nagłe 

burze, którym często towarzyszą wyładowania atmosferyczne 

(ryzyko bezpośredniego uderzenia pioruna) oraz gwałtowny 

i porywisty wiatr (ryzyko uszkodzenia ciała w wyniku unoszonych 

przedmiotów, łamanych gałęzi czy przewracających się drzew).

du krążenia i oddechowego oraz małe 
dzieci (ze względu na słabo rozwinięty 
układ odpornościowy oraz niewielką 
pojemność płuc).

Wzrost temperatury zazwyczaj 
powiązany jest ze wzrostem nasło-
necznienia oraz promieniowania do-
cierającego do powierzchni ziemi. Dla 
ras nieprzystosowanych genetycznie 
do życia w takich warunkach znacznie 
wzrasta ryzyko zachorowań na raka 
skóry (czerniaka), choroby skóry, oczu 
i zaburzenia układu immunologicznego. 
Bezpośredni wpływ zmian klimatycz-
nych na zdrowie, związany jest również 
z występowaniem fal chłodów oraz 
bardzo niskich temperatur zimą, pod-
czas których, wśród osób przebywają-
cych dłużej na zewnątrz pomieszczeń, 
szczególnie bezdomnych, może dojść do 
hipotermii i w efekcie do zgonu.

Choroby klimatozależne
Do pośrednich przyczyn zmian kli-
matycznych mogących mieć wpływ 
na zdrowie człowieka zaliczyć nale-

ży z kolei tzw. choroby klimatozależ-
ne, powodowane najczęściej zmianą 
warunków termiczno-opadowych na 
danym terenie. Prowadzone m.in. do 
wydłużania się okresów bezopadowych 
i tym samym niedoborów wody, któ-
rych konsekwencją mogą być wzrost 
zanieczyszczenia wody i ryzyko zacho-
rowania na tzw. choroby wodozależne 
i zatrucia pokarmowe (salmonelloza, 
czerwonka bakteryjna, bakteryjne za-
każenie pokarmowe wywołane przez 
bakterie Escherichia coli i bakterie grupy 
coli typu kałowego oraz paciorkowce 
kałowe, wirusowe zapalenie wątroby 
typu A czy dur brzuszny). Podobne ry-
zyko występuje również w przypadku 
powodzi, które mogą doprowadzić do 
sytuacji epidemiologicznych i skażenia 
ujęcia wód przeznaczonych do spożycia. 
Susze i upały mogą powodować ponadto 
wzrost zanieczyszczenia powietrza 
ozonem troposferycznym oraz wtór-
nym pyłem, które są bardzo szkodliwe 
dla zdrowia.

Zmiany klimatyczne w dłuższej 
perspektywie z reguły prowadzą do 
zachwiania równowagi w ekosyste-
mach i tym samym do wzrostu aktyw-
ności gatunków fauny i flory obcego 
pochodzenia, nierzadko inwazyjnych. 
Stąd wzrost zagrożenia dla zdrowia 
chorobami przenoszonymi wektoro-
wo przez zakażone owady i inne małe 
zwierzęta. Z tego powodu również 
w Polsce notuje się częstsze, obserwo-
wane także w miastach, zachorowania 
na choroby odkleszczowe (kleszczo-
we zapalenie mózgu, borelioza oraz 
babeszjoza) czy wzrost uciążliwości 
związanej z komarami.

Pośrednim wpływem zmian klimatu 
są również wywoływane intensywnymi 
zjawiskami pogodowymi straty mate-
rialne, które zwiększają koszty i tym 
samym prowadzą w konsekwencji do 
obniżenia poziomu życia. Należy tak-
że pamiętać o obserwowanych wraz 
ze zmieniającym się klimatem zmianach 
w długości sezonu wegetacyjnego, które 
pośrednio prowadzą do coraz częściej 
obserwowanego nasilenia się objawów 
związanych z alergią i astmą oskrzelową 
(uczulenia na pylenie różnego rodzaju 
traw, brzozy, leszczyny i olszy oraz za-
rodników grzybów).

KRZYSZTOF SKOTAK, IOŚ-PIB
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M
iasta wciąż rozwijają się go-
spodarczo. Choć populacja 
ich mieszkańców starzeje się 
i zmniejsza, to jednak nadal 

budowane są nowe osiedla, zwłaszcza 
na obrzeżach miast. Wraz z rozwojem 
gospodarczym i urbanizacją wzrasta 
zapotrzebowanie na wodę, w szczegól-
ności czystą wodę przeznaczoną do picia.

Żadne z miast nie chciałoby znaleźć 
się w sytuacji Rzymu, który w lipcu 2017 r. 
zagrożony był racjonowaniem wody 
dla mieszkańców i turystów. Przyczyny  
były dwie: długotrwała susza, która spo-
wodowała znaczące obniżenie poziomu 
wody w Jeziorze Bracciano, skąd Rzym 
zaopatrywany jest w wodę, a także zły 
stan infrastruktury wodociągowej w mie-
ście, powodujący nawet 40-procentowe 
straty wody.

Zużycie wody w miastach
Zaopatrzenie miasta w wodę pitną może 
odbywać się z ujęć wód powierzchnio-
wych i podziemnych, w zależności od 
lokalnych uwarunkowań hydrologicz-
nych. Niektóre z polskich miast, np. War-
szawa, Przemyśl czy część aglomeracji 

Zaopatrzenie miast w wodę 
Zmiany klimatu, a w szczególności takie ich pochodne jak powodzie, 

susze, mrozy i fale upałów, wpływają na funkcjonowanie systemu 

miasta. Jednym z elementów narażonych na ich oddziaływanie jest 

system zaopatrzenia w wodę.

śląskiej, zaopatrywane są w wodę z ujęć 
powierzchniowych. Inne, takie jak Poznań 
czy Gorzów Wielkopolski, z ujęć wód 
podziemnych, zlokalizowanych w doli-
nach rzecznych, tzw. ujęć infiltracyjnych.

Zarówno ujęcia wód powierzchnio-
wych, jak i infiltracyjne ujęcia wód pod-
ziemnych są szczególnie narażone na 
zmiany klimatu. Długotrwałe okresy 
bezopadowe, przyczyniające się do suszy, 
wpływają na zasoby tych wód. Skutkiem 
może być obniżenie poziomu wody w rze-
ce i w całej dolinie rzecznej. Obniżenie 
poziomu wody może natomiast spowo-
dować, że urządzenia do poboru wody nie 
będą w stanie prawidłowo funkcjonować 
i do sieci wodociągowej nie będzie mogła 
trafić ilość wody odpowiadająca potrze-
bom miasta. Może dojść wówczas do 
ograniczenia w dostawach wody, najpierw 
dla przemysłu, a w dalszej kolejności dla 
mieszkańców miasta. Jednocześnie wzrost 
temperatury oraz zwiększenie liczby dni 
gorących i upalnych powodują zwiększone 
zapotrzebowanie na wodę. Dla przykładu 
w Nowym Jorku wzrost temperatury 
powietrza o 1°C powyżej 25°C powoduje 
zwiększenie zużycia wody przez jednego 

mieszkańca o 11 l na dobę. W polskich 
miastach, gdzie zużycie wody jest mniej-
sze niż w USA (Polska – 96 l/ osobę/dobę, 
USA – 330 l/osobę/dobę), wzrost ten jest 
mniejszy, ale na poziomie kilku litrów.

Możliwe zagrożenia dla jakości wody
Susza może być też problemem dla miej-
skich elektrociepłowni, które często w pro-
cesach technologicznych wykorzystują 
wody powierzchniowe. Brak możliwości 
pozyskania odpowiedniej ilości wody  
skutkuje ograniczeniem pracy zakładu.

Kolejnym problemem wynikającym 
z suszy, związanym z obniżeniem się 
poziomu wody, jest pogorszenie się jej 
jakości. Wzrastają stężenia rozpuszczo-
nych w wodzie składników, nie zawsze 
pożądanych. Wzrasta też temperatura 
wody, co przekłada się na zmniejszenie 
w niej stężenia tlenu i tym samym na 
pogorszenie chemicznych i biologicznych 
właściwości zbiorników wodnych. Zagro-
żeniem dla jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi mogą być powodzie, 
zwłaszcza w rejonach zurbanizowanych, 
gdzie rzeka, rozlewając swe wody na 
tereny zurbanizowane, zostaje zanie-
czyszczona m.in. fekaliami czy substan-
cjami ropopochodnymi. Takiej wody nie 
można przeznaczyć do spożycia. Należy 
też pamiętać, że większe zanieczyszczenie 
wody to bardziej skomplikowane procesy 
jej oczyszczania i wyższe koszty eksplo-
atacyjne. Z kolei wyższa temperatura to 
ograniczenia funkcjonalności systemów 
uzdatniania wody i np. zmniejszenie 
efektywności chlorowania.

By uniknąć problemów z zaopatrze-
niem w wodę w warunkach zmieniającego 
się klimatu, należy racjonalnie gospoda-
rować zasobami wodnymi – od zasilania 
w wodę po jej zastawanie i wykorzystanie. 
Około 80% wykorzystanej wody wraca 
do środowiska, głównie w postaci oczysz-
czonych ścieków. Ponadto problemami są 
duże uszczelnienie powierzchni w mia-
stach i związane z tym odprowadzanie 
wód opadowych do systemów kanaliza-
cyjnych, a także znikome wykorzystanie 
wody deszczowej w miejskich systemach 
wodociągowych. Dlatego należy wprowa-
dzić zmiany w tych systemach i zużywać 
mniej wody z ujęć powierzchniowych 
i infiltracyjnych, a w większym stopniu 
deszczówkę i tzw. szarą wodę.

AGNIESZKA KUŚMIERZ, IOŚ-PIB
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M
iędzyrządowy Zespół ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) w czwartym ra-
porcie zaproponował cztery 
scenariusze rozwoju cywiliza-

cyjnego świata w zależności od wyboru 
celów ekonomicznych lub środowisko-
wych oraz globalizacji lub regionalizacji 
(tzw. scenariusze SRES). Na podstawie tak 
zdefiniowanych modeli socjoekonomicz-
nych, których wynikiem jest szacunkowa 
wartość liczebności populacji, PKB oraz 
wielkość emisji gazów cieplarnianych 
w latach przyszłych, opracowano modele 
klimatyczne.

W piątym raporcie IPCC nastąpiło 
odejście od modeli socjoekonomicznych 
na rzecz kategoryzowania efektów roz-
woju cywilizacji (scenariusze RCP), Zespół 
wyszedł bowiem z założenia, że do tego 
samego efektu może doprowadzić więcej 
niż jeden scenariusz socjoekonomiczny. 
Nowe scenariusze opisują zatem ostatecz-
ną wielkość wymuszenia radiacyjnego 
w roku 2100 w odniesieniu do roku 1750, 
niezależnie od przyczyn cywilizacyjnych, 
na poziomie 2,6, 4,5, 6 i 8,5 W/m2.

Wynikiem działania modeli klima-
tycznych są przewidywane zmiany tem-
peratury oraz zmiany wielkości opadów 
atmosferycznych. Alternatywą dla modeli 
globalnych są modele lokalne o gęstszej 
siatce obliczeniowej, a tym samym do-
kładniej odwzorowujące sytuację regio-

Gospodarowanie  
wodami opadowymi
Podejście perspektywiczne do projektowania i użytkowania systemów 

kanalizacji deszczowej wymaga uwzględnienia nie tylko szacowanych 

zmian związanych z dalszą urbanizacją terenów odwadnianych, 

ale również zmian klimatu, które będą wpływać na obciążenie już 

istniejących systemów.

nalną. Dla Europy funkcjonują modele 
EURO-CORDEX (wyniki na stronie http://
www.data.euro-cordex.net).

Od strony praktycznej przy oblicze-
niach szacowanego przyszłego obciążenia 
kanalizacji deszczowej najważniejszym 
wynikiem działania modelu klimatyczne-
go jest proporcjonalna zmiana wielkości 
opadu. Wystarczy przemnożyć aktualne 
obciążenie zlewni kolektora opadem przez 
otrzymany współczynnik, żeby otrzymać 
obciążenie prognozowane.

IPCC nie podaje, który scenariusz – 
socjoekonomiczny (SRES) czy emisyjny 
(RCP) – jest najbardziej prawdopodobny. 
W przypadku SRES przyjmuje się zwykle 
SRA1B jako najbardziej zrównoważony. Dla 
RCP, w ramach Miejskich Planów Adaptacji 
(MPA) do zmian klimatu, rozpatrywane są 
scenariusze RCP4,5 jako średni i RCP8,5 
jako ekstremalny. Pozostaje też wybór 
spośród licznych dostępnych numerycz-
nych modeli klimatycznych. Nie ma tutaj 
złotego środka. Możliwe są podejścia 
związane z uśrednieniem wartości współ-
czynników z jak największej liczby modeli 
lub konstrukcja odrębnych scenariuszy, 
opartych na modelach o największych 
i najmniejszych zmianach.

Jeżeli zastosowany do obliczeń model 
hydrologiczny odpływu ze zlewni do 
kolektora uwzględnia ewapotranspirację, 
przy opracowaniu scenariusza adapta-

cyjnego do zmian klimatu można brać 
pod uwagę zmianę temperatury, która 
w danym punkcie pobierana jest z modelu 
klimatu w postaci wartości bezwzględnej 
i dodawana do aktualnej temperatury. 
Z osobnych modeli można pobrać również 
prognozowane zmiany poziomu morza, 
jeżeli mają one wpływ na poziom odbior-
nika kanalizacji deszczowej.

Wprowadzając te zmiany do aktualne-
go modelu hydrologicznego, można otrzy-
mać rozsądne przybliżenie przyszłego 
obciążenia systemów kanalizacji deszczo-
wej. Przykładowo dla miasta o populacji 
ok. 100 tys. mieszkańców w północnej 
Polsce obciążenie opadem, szacowanym 
dla zmian do 2050 r., spowodowało wzrost 
liczby wybijanych studzienek o ok. 12% 
i wzrost długości przeciążonych kolekto-
rów kanalizacji deszczowej o ok. 4% dla 
deszczu o prawdopodobieństwie przekro-
czenia 20% (statystycznie raz na pięć lat).

Aktualnie wiele miast boryka się 
z problemem zawodności sieci kanali-
zacji deszczowej, spowodowanej nie-
przewidzianymi na etapie projektowania 
zmianami klimatu. Działania adaptacyjne, 
zaproponowane w MPA, pozwolą podjąć 
działania na rzecz ochrony infrastruk-
tury, dziedzictwa kulturowego i mienia 
osób na przyszłość. Nowo projektowane 
inwestycje powinny brać pod uwagę, 
oprócz aktualnego obciążenia deszczem, 
również obciążenie przy prognozowanych 
zmianach klimatu.

TOMASZ WILK, ARCADIS POLSKA
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W 
analizowanym okresie zjawisko 
powodzi występowało 4088 
razy, co stanowi ponad 35% 
wszystkich zanotowanych 

klęsk żywiołowych. Dodatkowo 
powodzie spowodowały olbrzymie straty 
finansowe, wynoszące ok. 686 mld dol., 
oraz pozbawiły życia prawie 240 tys. 
osób (ponad 1,2 mln osób odniosło rany). 
W tym samym okresie na terenie Polski 
wystąpiło wiele powodzi, a największe 
z nich odnotowano w latach: 1980, 1982, 
1983, 1985, 1997, 2001, 2005 oraz 20102. 
Średnio większe powodzie w obszarze 
dorzecza Odry występowały co pięć 
lat, natomiast w dorzeczu Wisły raz na 
trzy lata3. Największa powódź (często 
określana mianem „powodzi tysiąclecia”) 
nawiedziła Polskę w 1997 r. Straty 
powstałe w jej wyniku oszacowano na 
ok. 12,2 mld zł w skali kraju, co stanowiło 
ok. 2,4% PKB z 1997 r. (przy czym ok. 74% 
strat odnotowano w obszarze dorzecza 
Odry). Natomiast wg cen z 2010 r. straty 
osiągnęłyby wartość ponad 21 mld zł4. 
Druga największa powódź wystąpiła 
w 2010 r. i spowodowała straty na 
poziomie ok. 12,8 mld zł, co stanowiło 
blisko 0,9% PKB z 2010 r. Tym razem 
większość (ok. 87 %) strat powodziowych 
odnotowano w obszarze dorzecza Wisły5.

Zarządzanie ryzykiem powodziowym
Najważniejszym w Polsce efektem wdra-
żania dyrektywy Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2007/60/WE (tzw. dyrektywa 
powodziowa) są przyjęte w 2016 r. przez 
rząd RP plany zarządzania ryzykiem po-
wodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy 
i regionów wodnych. Plany te zosta-
ły opracowane dla trzech obszarów 
dorzeczy oraz dziewięciu regionów 
wodnych i obejmują wszystkie aspek-
ty zarządzania ryzykiem powodzio-
wym, tj. prewencję, reakcję w trakcie 
powodzi oraz odbudowę po powodzi. 
Wskazują także cele zarządzania ry-
zykiem powodziowym oraz katalog 

Zagrożenie powodziowe
Analiza danych statystycznych prezentowanych w International 

Disaster Database1 z okresu 1980-2015, dotyczących występowania klęsk 

żywiołowych na kuli ziemskiej, wskazuje, że powodzie są najczęściej 

występującą klęską żywiołową.

działań pozwalający na ich osiągnięcie6. 
Ponadto w PZRP zostały sporządzone 
listy inwestycji strategicznych, któ-
rych realizacja pozwoli na obniżenie 
zagrożenia powodziowego i redukcję 
negatywnych skutków powodzi.

Inwestycje przeciwpowodziowe
Plany zarządzania ryzykiem powodzio-
wym przewidują realizację w jednym 
okresie planistycznym (sześć lat) inwe-
stycji przeciwpowodziowych o łącznym 
koszcie przekraczającym 11 mld zł. Naj-
wyższe nakłady zaplanowano w gminie 
Kłodzko, gdzie koszt inwestycji przekracza 
461 mln zł. Wynika to z przebudowy cie-
ków w Kotlinie Kłodzkiej, a łączny koszt 
przedsięwzięcia przekracza 1,1 mld zł. In-
westycja zakłada budowę czterech zbior-
ników przeciwpowodziowych oraz prace 
regulacyjne na czterech ciekach, a także 
inwestycje związane z obwałowaniami. 

Przewidziano też powstanie zbior-
ników przeciwpowodziowych Racibórz 
Dolny na Odrze, Wielowieś Klasztorna 
na Prośnie i szeregu polderów na Wiśle 
powyżej Krakowa. 

Realizacja wszystkich rekomen-
dowanych w PZRP inwestycji strate-
gicznych pozwoli na znaczną redukcję 
obszarów zagrożenia powodziowego 
oraz zmniejszenie średniorocznej straty 
AAD (ang. Annual Average Damage). 
Zminimalizowanie średniorocznej straty 
AAD dla obszaru dorzecza Odry w wy-
niku realizacji inwestycji strategicznych 
oszacowano na ok. 190 mln zł, co stanowi 
ok. 30% określonego AAD w dorzeczu. 
Dla obszaru dorzecza Wisły redukcja 
wskaźnika AAD wyniesie ok. 175 mln zł, 
czyli blisko 14% wyznaczonego AAD 
w dorzeczu Wisły7. Obecnie realizo-
wany projekt „Opracowanie planów 
adaptacji do zmian klimatu w miastach 
powyżej 100 tys. mieszkańców” jest 
kolejnym krokiem podjętym przez rząd 
RP we współpracy z władzami samorzą-
dowymi, zmierzającym do dostosowania 

44 miast Polski do zmieniających się 
warunków klimatycznych, w tym do 
ograniczenia niekorzystnych skutków 
powodzi rzecznych, ale także coraz czę-
ściej występujących powodzi miejskich.

DR HAB. ANDRZEJ TIUKAŁO, IMGW-PIB
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N
ajważniejsze zadania stawia-
ne transportowi to skuteczne 
i sprawne wykonanie pracy 
przewozowej. Dużą wagę przy-

wiązuje się również do bezpieczeństwa 
uczestników ruchu, środków transportu 
oraz ochrony środowiska, zarówno na-
turalnego, jak i cywilizacyjnego.

Ogólny charakter zagrożeń trans-
portu miejskiego w związku ze zmianami 
klimatycznymi jest zdeterminowany 
przede wszystkim podnoszeniem się 
średniej temperatury powierzchni Ziemi 
oraz zwiększaniem się dynamiki zjawisk 
zachodzących w środowisku, a także 
pogorszeniem się jakości powietrza, co 
wpływa m.in. na czasowe zmniejszenie 
się widzialności.

Najważniejsze zagrożenia transportu 
dotyczą zarówno samych uczestników 
ruchu, jak i środków transportu oraz ich 
infrastruktury. Działania dostosowaw-
cze do zmian klimatycznych w sektorze 

Działania przystosowawcze 
w transporcie miejskim
Do kategorii transportu miejskiego zalicza się transport na terenie 

miasta wraz z okolicami podmiejskimi. Transport miejski obejmuje 

transport komunalny (m.in. komunikację miejską i służby komunalne) 

oraz transport indywidualny. W polskich miastach średniej wielkości, 

dominującym rodzajem komunikacji miejskiej jest transport drogowy 

z zastosowaniem autobusów oraz – w mniejszym stopniu – transport 

tramwajowy.

transportu dotyczą natomiast środków 
transportu i ich infrastruktury, zarządza-
nia ruchem oraz nadzorowania przestrze-
gania prawa w zakresie ruchu.

Działania dostosowawcze środków 
transportu muszą zapewnić w warunkach 
zmian klimatycznych właściwy poziom 
usług, a także bezpieczeństwo i ochronę 
środowiska. Ze względu na wysoką tem-
peraturę w miesiącach letnich konieczne 
jest użytkowanie nowoczesnych pojaz-
dów, m.in. z klimatyzacją i systemami 
uruchamiania drzwi umożliwiającymi 
minimalizację czasu ich otwarcia. Środki 
transportu miejskiego powinny speł-
niać odpowiednie wymogi techniczne 
bezpieczeństwa zarówno czynnego, jak 
i biernego: muszą to być pojazdy no-
woczesne i zaawansowane technicznie. 
W celu ograniczenia uciążliwego wpływu 
transportu miejskiego na zdrowie ludzi 
i ich środowisko zalecana jest wymiana 
środków transportu na pojazdy tzw. nis- 

koemisyjne, m.in. z napędami hybrydo-
wymi i elektrycznymi.

Główne kierunki dostosowawcze 
infrastruktury transportu lądowego 
do zmian klimatu to przede wszystkim 
wspieranie transportu miejskiego, rozwój 
zielono-błękitnej infrastruktury oraz 
skuteczne zarządzanie ruchem miejskim. 
Wspieranie transportu miejskiego jest 
osiągane m.in. dzięki tworzeniu parkin-
gów „parkuj i jedź” na obrzeżach miast.

Rozwój zielono-błękitnej infra-
struktury powinien z kolei uwzględniać 
priorytet bezpieczeństwa, szczególnie 
w ekstremalnych warunkach klimatycz-
nych – gwałtownych wiatrów i burz: 
w tych warunkach duże drzewa w mia-
stach stanowią poważne zagrożenie dla 
życia i zdrowia mieszkańców oraz dla ich 
środowiska. Przywiązuje się również dużą 
wagę do infrastruktury rowerowej. Waż-
ną rolę powinien odgrywać w tym wy-
padku priorytet bezpieczeństwa – przede 
wszystkim pieszych na chodnikach.

Skuteczne zarządzanie ruchem miej-
skim jest możliwe dzięki zintegrowanym 
systemom sterowania ruchem, wyko-
rzystującym m.in. inteligentne systemy 
transportowe, a także inne rozwiązania 
telematyczne, m.in. informacje dla uczest-
ników ruchu o stanie dróg i ruchu oraz 
o warunkach pogodowych.

Konieczne jest dostosowanie do 
zmian klimatu metod eksploatacji środ-
ków transportu – m.in. poprzez odpo-
wiednie szkolenia kierowców transportu 
publicznego oraz stosowanie materiałów 
eksploatacyjnych i części zamiennych 
przystosowanych do ekstremalnych wa-
runków pogodowych.

W warunkach zagrożeń w transpor-
cie miejskim, związanych ze zmianami 
klimatycznymi, istotną rolę odgrywa 
sprawne nadzorowanie przestrzegania 
prawa. Konieczne są do tego celu służby 
charakteryzujące się merytorycznym 
przygotowaniem, dobrym wyszkoleniem 
oraz wysokim morale, uczciwością 
i zdyscyplinowaniem, a także szacunkiem 
dla pełnienia służby. Skuteczne działania 
służb nadzorujących przestrzeganie prawa 
wymaga współpracy społeczeństwa, 
a także sprawowania bardzo skrupulatnej 
kontroli nad tymi służbami przez 
społeczeństwo.

PROF. DR HAB. INŻ. ZDZISŁAW CHŁOPEK, 

IP, WSIMR
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SEKTORY PODATNE NA ZMIANY KLIMATU

B
iorąc pod uwagę prognozowany 
wzrost średniej temperatu-
ry w zimie i w lecie, jednym 
z istotnych skutków zmian 

klimatu będzie zmniejszenie sezono-
wych różnic w zapotrzebowaniu na 
ciepło. Oznacza to obniżenie średniego 
zapotrzebowania na energię w zimo-
wym sezonie grzewczym wskutek 
łagodniejszych i cieplejszych zim oraz 
zwiększone wykorzystania energii  
na cele chłodzenia w sezonie letnim.

Prognozowane zmiany klimatu 
będą korzystnie wpływać na stopień 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, głównie energii słonecznej. 
Wzrost średniorocznej temperatury 
spowoduje wzrost energii promienio-
wania słonecznego, docierającego do 
powierzchni ziemi na terenie Polski. 
Tym samym zarówno kolektory sło-
neczne do wytwarzania ciepłej wody 
użytkowej, jak i ogniwa fotowoltaiczne 
do produkcji energii elektrycznej będą 
absorbowały większe ilości energii 
w skali roku, a więc ich wydajność 
będzie się zwiększała.

Zagrożenia dla sektora ciepłowniczego 
powodowane zmianami klimatu
Zagrożenia związane ze zmianami 
klimatu dla sektora ciepłowniczego 
często mają charakter losowy. Mogą 
być wynikiem występowania eks-

Sektor ciepłowniczy  
a adaptacja  
do zmian klimatu
Zmiany klimatu będą miały różnorodny wpływ na ciepłownie 

zawodowe – w zależności od rozpatrywanych czynników 

determinujących te zmiany.

Zintegrowany 
system 
ciepłowniczy

Czynniki – umowne kategorie klimatu

Wysoka 
temperatura Susza Porywisty 

wiatr

Źródło wytwarzania 0 0 0 0

Zapotrzebowanie  
na ciepło 

1 0 0 0

Sieć ciepłownicza 0 0 0 1

tremalnych warunków pogodowych, 
mających bezpośredni lub pośredni 
wpływ na pracę systemu ciepłowni-
czego. Można do nich zaliczyć takie 
czynniki jak krótkotrwałe i intensywne 
opady deszczu (ulewy), susze, porywiste 
wiatry (huragany) i wzrost tempera-
tury powietrza (upały). Wymienione 
czynniki można nazwać umownymi 
kategoriami klimatu, które wpływają 
na systemy ciepłownicze miast.

W tabeli przedstawiono analizę 
wpływu ww. czynników na zintegro-
wany system ciepłowniczy (źródło wy-
twarzania, zapotrzebowanie na ciepło, 
sieć ciepłownicza). W analizie przyjęto 
następującą skalę oddziaływania:

 ̀ 0 – nieistotne oddziaływanie,
 ̀ 1 – mało istotne oddziaływanie,
 ̀ 2 – istotne oddziaływanie.

Prognozowane zmiany klimatu, 
rozpatrywane w kategorii oddziaływań 
bezpośrednich, będą miały pomijalny 
wpływ na źródła wytwarzania oraz 
niewielki na sieci ciepłownicze i za-
potrzebowanie na ciepło. Przy czym 
systematyczny wzrost średnich 
temperatur powietrza niewątpliwie 
będzie wpływał na potrzeby cieplne 
odbiorców końcowych (zmniejszy się 
różnica między zapotrzebowaniem 
zimowym i letnim). W tym przypadku 
wymagana będzie weryfikacja mocy 
zamówionej i mocy zainstalowanej 

źródeł wytwarzania. W przypadku sieci 
ciepłowniczych istotnym elementem 
będzie wymiana sieci kanałowych na 
preizolowane, nie tylko ze względu na 
efektywność przesyłu, ale także z uwa-
gi na zagrożenia związane z ulewami, 
kiedy to kanały sieciowe będą nara-
żone na zalanie oraz na uszkodzenia 
ciepłociągów.

Działania dostosowawcze  
do zmian klimatu
Do najważniejszych działań adaptacyj-
nych w sektorze ciepłowniczym należą:

 ̀ poprawa jakości dystrybucji ciepła 
poprzez wymianę sieci kanałowych 
na preizolowane oraz wdrożenie sys-
temu tzw. inteligentnych sieci, zdal-
nie sterowanych i dostosowanych 
do faktycznego zapotrzebowania 
na ciepło (likwidacja przewymia-
rowania),

 ̀ wymiana starych, wyeksploatowa-
nych węzłów cieplnych na nowocze-
sne węzły wymiennikowe, wyposa-
żone w automatykę pogodową,

 ̀ przeprowadzenie historycznej 
(np. 20-letniej) analizy bazy danych 
klimatycznych dla danej miejsco-
wości, z określeniem czasu i praw-
dopodobieństwa występowania 
warunków ekstremalnych,

 ̀ wykonanie, dla określonych sys-
temów, analizy zagrożeń powo-
dziowych wraz z oceną możliwości 
ograniczenia ich skutków,

 ̀ poszukiwanie nowoczesnych tech-
nologii magazynowania ciepła,

 ̀ wykorzystanie ciepła sieciowego 
na potrzeby chłodzenia – zwięk-
szone wykorzystanie sieci w sezonie 
letnim.

MGR INŻ. KRZYSZTOF MELKA, IOŚ-PIB
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SEKTORY PODATNE NA ZMIANY KLIMATU

S
zczególną uwagą należy objąć 
gęsto zaludnione tereny zagro-
żone powodzią, tereny wysoko 
zurbanizowane, ale także ob-

szary przybrzeżne. W tym ostatnim 
wypadku czynnikami stwarzającymi 
największe zagrożenie są:

 ̀ udokumentowany, poparty badaniami 
wzrost średniego poziomu morza 
w ostatnich dziesięcioleciach,

 ̀ trend rosnący średniego poziomu 
morza,

 ̀ trend rosnący maksymalnych pozio-
mów morza,

 ̀ zwiększająca się liczba niebez-
piecznych wezbrań sztormowych 
w porównaniu do okresów poprzed-
nich,

 ̀ wzrost częstości występowania bar-
dzo silnych wiatrów z sektora dolą-
dowego, powodującego wezbrania 
sztormowe oraz piętrzenie wody 
w odcinkach rzek uchodzących do 
morza,

 ̀ nieodpowiedni nadzór nad plano-
waniem przestrzennym, dopusz-
czanie do nadmiernego i czasami 
niekontrolowanego inwestowania 
na obszarach wydmowych oraz na 
zapleczu brzegów klifowych.

W konsekwencji występuje erozja 
wybrzeża oraz wysokie ryzyko powo-
dziowe, zwężanie plaż i przesunięcie 
się linii brzegowej na obszar obecnego 
lądu, co znacznie ogranicza możliwości 
rozwojowe tego obszaru. A także pro-
wadzi do podniesienia poziomu wody 
w zalewach i jeziorach przymorskich, 
zwiększenia zasięgu cofek w rzekach 
oraz podniesienia się poziomu wód 
gruntowych i ich zasolenia.

Należy zwrócić uwagę też na to, 
że przy prowadzeniu analiz trendów 

Ocena wrażliwości strefy 
wybrzeża na zmiany klimatu
Zmiany klimatu stały się faktem, potwierdzonym przez wiele 

uznanych ośrodków badawczych. Analiza skutków zmian 

klimatu jest w centrum uwagi nie tylko naukowców, ale również 

zarządzających gospodarką oraz polityków – ze względu na 

ogromny wpływ wszystkich składowych klimatu na różne sektory 

życia i gospodarki.

zmian poziomów morza w wieloleciu 
bezwzględnie konieczne jest posiadanie 
zweryfikowanej oraz stale aktualizo-
wanej bazy danych poziomów morza, 
jaką dysponuje na przykład IMGW-PIB.

Od czego zależy adaptacja 
do zmian klimatu?
Zdolność przeciwdziałania zagrożeniom 
strefy przybrzeżnej, czyli adaptacja do 
zmian klimatu, w przypadku wybrzeża 
zależy m.in. od:

 ̀ infrastruktury przeciwpowodziowej,
 ̀ środków przeznaczanych na ten 

sektor gospodarki (ochrona brze-
gów, strategie zarządzania strefą 
brzegową, budowa i modernizacja 
urządzeń hydrotechnicznych takich 
jak nabrzeża, falochrony, wrota prze-
ciwsztormowe),

 ̀ świadomości społeczeństwa, w tym 
służb ratowniczych, w zakresie oceny 
zagrożenia i ewentualnego przeciw-
działania skutkom powodzi.

Ze względu na fakt, że skutki zmian 
klimatu obejmą obszar całego wybrze-
ża, niezbędna jest współpraca państw 
bałtyckich w tym zakresie, co znajduje 
wyraz w wielu wspólnych projektach 
naukowo-badawczych. Przykładem jest 
projekt Theseus (Innovative coastal 
technologies for safer European coasts 
in changing climate), realizowany pod 
egidą 7. Programu Ramowego UE przez 
ponad 30 europejskich ośrodków nauko-
wych (w Polsce przez Oddział Morski 
IMGW-PIB oraz Instytut Budownictwa 
Wodnego PAN).

Erozja morska na Półwyspie Helskim
Dla krajów takich jak Polska, gdzie 
dominują brzegi piaszczyste o dużej 
podatności na erozję, przyspieszone 

tempo erozji brzegów jest obserwowane 
i w najbardziej podatnych miejscach 
wynosi ono nawet do 1,5 m/rok. Przykła-
dowym odcinkiem polskiego wybrzeża 
najbardziej narażonym na erozję morską 
jest Półwysep Helski. Ten właśnie ob-
szar stał się tematem analiz w projekcie. 
W latach 2020-2050 łączne spiętrzenie 
może wynieść 722 cm. Choć jest to ciągle 
poniżej 2,5 m – czyli wartości przyjętej 
za krytyczną ponad obecny normalny 
poziom morza (500 cm) i wyznaczającej 
linię graniczną obszarów zagrożonych 
powodzią morską – skutki powodzi 
mogą być dramatyczne, szczególnie 
u samej nasady Półwyspu, gdyż przy 
prognozowanym poziomie morza ule-
gnie on przerwaniu. Ponadto wzmożone 
falowanie spowoduje katastrofalne roz-
mywanie wydm nadbrzeżnych, które nie 
będą miały możliwości wystarczająco 
szybkiej odbudowy, by w dalszym ciągu 
pełnić funkcje ochronne przed erozją 
brzegu. W przypadku niedostatecznego 
przeciwdziałania będzie to prowadzić 
do trudno odwracalnej fragmentacji 
nasadowej części Półwyspu.

Kontekst społeczny powodzi
Zarządzanie ryzykiem wymaga zrozu-
mienia systemu powodziowego, sposobu 
reagowania na różne planowane i nie-
planowane działania. Obok aspektów 
hydrologicznych (np. wpływ zmian 
klimatycznych na powodzie) i roli 
ekosystemów,zrozumienie kontekstu 
społecznego powodzi (istniejącego za-
rządzania i percepcji lokalnej społecz-
ności) umożliwia ocenę rodzaju, skali 
i znaczenia powodzi, a także określe-
nie dopuszczalnych poziomów ryzyka 
i sposobów przeciwdziałania skutkom 
zagrożeń.

Zarządzanie wybrzeżem i jego 
ochrona w Polsce to obowiązek admi-
nistracji państwowej, reprezentowanej 
w regionach przez trzy Urzędy Morskie: 
w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, które 
w zakresie wydawania decyzji doty-
czących wszelkich inwestycji w strefie 
przybrzeżnej współpracują z admini-
stracją lokalną i regionalną. Urzędy 
morskie mają też pewne kompetencje 
w planowaniu przestrzennym lądowym 
i morskim oraz w zakresie ochrony 
środowiska morskiego.

HALINA BURAKOWSKA, IMGW-PIB
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N
ajdrobniejsze pęknięcia w chodni-
kach są kolonizowane przez liczne 
gatunki dzikich roślin. Ekosyste-
my miejskie to przede wszyst-

kim tereny zieleni miejskiej, tj. zarówno 
ogólnodostępne przestrzenie publiczne 
(np. parki, skwery, zieleń przyuliczna), jak 
i tereny półprywatne i prywatne (np. ogro-
dy przydomowe i działkowe). 

Ekosystemy o cechach naturalnych
W krajobrazie miejskim istotną rolę od-
grywają ekosystemy o cechach natural-
nych, np. skupiska zieleni przy zbiorni-
kach i ciekach wodnych, lasy oraz rolniczo 
użytkowane tereny na obrzeżach miasta. 
Płaty zieleni i korytarze ekologiczne 
tworzą tzw. osnowę ekologiczną miasta, 
czyli system biologicznie aktywnych te-
renów, funkcjonalnie powiązanych przez 
cyrkulację atmosferyczną, przepływ 
wody, wegetację oraz migrację zwierząt. 
Istnienie osnowy ekologicznej determi-
nuje utrzymanie względnej równowagi 
ekologicznej, wzmacnia różnorodność 
biologiczną i urozmaica krajobraz. Zatem 

Przyroda – gratisowe 
świadczenia adaptacyjne
Miasta to ukształtowane przez człowieka środowiska o dużym 

zagęszczeniu ludności na wypełnionej przez zabudowę przestrzeni. 

Wbrew powszechnym opiniom występuje tu znaczna różnorodność 

biologiczna – w zadrzewieniach, na nieużytkach i poboczach linii 

kolejowych, w ogrodach na dachach, tarasach czy okwieconych 

balkonach. 

miasto powinno być postrzegane jako 
system, w którym dominują elementy 
antropogeniczne, funkcjonujący dzięki 
wsparciu ekosystemów występujących 
w jego granicach i na obrzeżach. 

Tereny zieleni miejskiej, w najbardziej 
ogólnym ujęciu, pełnią różne funkcje 
(świadczą usługi ekosystemowe), od re-
gulacyjnych (regulacja klimatu i bilansu 
wodnego, redukcja zanieczyszczeń) do 
tych o charakterze społecznym i kul-
turowym (ochrona zdrowia, walory es-
tetyczne, rekreacja). W głównej mierze 
zieleń miejska warunkuje ekologiczne 
funkcjonowanie obszaru zabudowanego. 
W tym kontekście szczególnie istotne 
są korzyści, które zapewniają drzewa. 
Chodzi nie tylko o ochronę przed wiatrem 
i zacienianie przestrzeni, ale także o pozy-
tywny wpływ na warunki atmosferyczne 
i bilans wodny.

Przyroda – naturalne rozwiązanie  
adaptacyjne
Korzyści ekonomiczne związane z ekosys-
temami miejskimi to np. zysk wynikający 

z wyższych cen sprzedaży i wynajmu 
domów w otoczeniu drzew oraz terenów 
zieleni. Koncepcja usług ekosystemowych 
tłumaczy przekaz nauk przyrodniczych 
na język ekonomii i obrazuje udział róż-
norodności biologicznej w dobrobycie 
człowieka. Uzasadnia potrzebę działań 
w celu zachowania stabilności środowiska 
naturalnego oraz stanowi narzędzie do 
zwiększenia wiedzy o zależności człowie-
ka od przyrody i o potrzebie zrównowa-
żonego rozwoju, aby nie stracić wartości, 
które mogą być podstawą rozwoju oraz 
gwarancją przeżycia przyszłych pokoleń.

Rozwój miast oznacza przede wszyst-
kim zajmowanie przestrzeni i wypie-
ranie z niej środowisk naturalnych, co 
skutkuje utratą różnorodności biolo-
gicznej. Chociaż gospodarka człowieka 
i dobrostan społeczny zależą od funkcji 
ekosystemów, to nadal są one uznawane 
za dobra publiczne pozbawione realnej 
wartości gospodarczej. Obecna praktyka 
zarządzania miastami rzadko obejmuje 
identyfikację i wycenę usług ekosys-
temowych jako element działań plani-
stycznych. Tymczasem metody oparte 
na ekosystemach są gotowe do użycia, 
dostępne dla wszystkich i opłacalne. 

Adaptacja do zmian klimatu to mię-
dzy innymi sposób planowania i reali-
zacji przedsięwzięć w mieście tak, aby 
było ono odpowiednio przystosowane do 
zmieniającego się klimatu, a jego wraż-
liwość na to zjawisko nie zwiększała 
się. Korzyści, które przyroda zapewnia 
społeczeństwu w zakresie adaptacji, są 
często niedostrzegane i rzadko brane 
pod uwagę przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących rozwoju miasta. Tymcza-
sem znalezienie rozwiązań pozwala-
jących na zastąpienie funkcji, które za 
darmo wypełnia przyroda, nie tylko 
stanowi wyzwanie pod względem tech-
nologicznym, ale jest też niezwykle 
kosztowne. 

Niezbędne są zmiana naszego sposo-
bu myślenia o zarządzaniu przestrzenią 
miasta oraz przekonanie, że dbałość 
o zieleń miejską ma sens z gospodar-
czego punktu widzenia. Zwiększona 
świadomość roli usług ekosystemowych 
może sprawić, że nasze miasta prze-
kształcą się w ekosystemy miejskie, 
niezastąpione w łagodzeniu zmian kli-
matu oraz adaptacji do nich. 

DR BOŻENA KORNATOWSKA, IOŚ-PIB
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SEKTORY PODATNE NA ZMIANY KLIMATU

Gospodarka przestrzenna 
miasta a zmiany klimatu
Miasta, ze względu na swoją strukturę funkcjonalno-przestrzenną, 

są organizmami wrażliwymi na różnorakie zmiany. Wykazują również 

specyficzną wrażliwość na zmiany klimatu. 

W
ynikają one zarówno ze wspo-
mnianej struktury o wysokiej 
koncentracji ludzi, zabudo-
wy oraz infrastruktury, jak 

i ze złożoności i zróżnicowania funkcji.
Gospodarowanie przestrzenią miejską 

z uwzględnieniem różnych aspektów 
zmian klimatu wymaga komplekso-
wego podejścia, a także przygotowa-
nia stosownych instrumentów, w tym  
koordynacji oraz integracji tych już ist-
niejących. 

Miejska polityka przestrzenna
Gospodarka przestrzenna oznacza kom-
pleksowe działania dotyczące szeroko 
rozumianego użytkowania przestrzeni, 
polegające na zmianie istniejącego stanu 
przestrzeni w celu osiągnięcia stanu 
pożądanego lub ochrony wartości. Wy-
wołuje to określone skutki przestrzenne 
i obejmuje działania różnych podmiotów 
funkcjonujących w tej przestrzeni. Gospo-
darka przestrzenna miasta ściśle wiąże się 
z terminem „urbanistyka”, który oznacza 
planowanie i kształtowanie rozwoju ob-
szarów miejskich. W miastach adaptacja 
do zmian klimatu wpisuje się w gospo-
darkę przestrzenną przez realizację miej-
skiej polityki w zakresie planowania oraz 
zagospodarowania przestrzeni miasta.

Planowanie przestrzenne jest podsta-
wowym instrumentem miejskiej polityki 
przestrzennej w celu ukierunkowanym na 
ograniczanie konfliktów przestrzennych, 
ochronę interesu publicznego i stymu-
lowanie rozwoju. Celem jest racjonalne 
kształtowanie miejskiej struktury funk-
cjonalno-przestrzennej, z uwzględnie-
niem uwarunkowań przyrodniczych, spo-
łecznych, gospodarczych i kulturowych 
obszaru będącego przedmiotem planu 
(miasta lub jego fragmentu) oraz posza-
nowaniem zasad ładu przestrzennego.

Natomiast zagospodarowanie prze-
strzenne to stan przestrzeni fizycznej 
miasta istniejący lub planowany. Na za-
gospodarowanie miasta składa się całość 
środowiska miejskiego: uwarunkowania 
geograficzne (położenie, rzeźba terenu), 
struktura funkcjonalno-przestrzenna, 
w tym tereny zabudowane, a także in-
frastruktura.

Środowiskowe zagrożenia miejskie
Zarówno planowanie przestrzenne, jak 
i jego rezultaty widoczne w przestrzeni 
miasta mogą oraz powinny uwzględ-
niać możliwe zmiany klimatyczne, 
a zwłaszcza te, które prowadzą do 
wzmocnienia środowiskowych zagro-
żeń miejskich. 

Do szczególnych zagrożeń wiążących 
się ze zjawiskami klimatycznymi w mie-
ście należy miejska wyspa ciepła (MWC). 
Charakteryzuje ją wzrost temperatury 
na obszarach miejskich w porównaniu 
z terenami bez wysokiej koncentracji 
zabudowy. Określenie miejska wyspa 
ciepła wiąże się z koncentrycznym ukła-
dem izoterm podwyższonej temperatury 
nad obszarami silnie zurbanizowanymi. 
Przyczynami powstawania MWC jest 
nadwyżka w bilansie promieniowania 
cieplnego w mieście, wynikająca m.in. 
ze zwiększonego  kumulowania energii 
cieplnej przez powierzchnie sztucz-
ne (nieaktywne biologicznie). Dlatego 
fundamentalne znaczenie dla poprawy 
komfortu termicznego miasta mają dzia-
łania zapewniające utrzymanie i wzrost 
powierzchni terenów biologicznie czyn-
nych, czyli wszystkich terenów zieleni 
oraz zbiorników i cieków wodnych. Te-
reny te w dokumentach planistycznych 
nazywane są często błękitno-zieloną 
infrastrukturą. Podkreślenie znaczenia 
tej infrastruktury w mieście jest jednym 
z działań adaptacyjnych, możliwych do 
realizowania przy pomocy planowania 
przestrzennego.

Innym zagrożeniem dla miast są 
nagłe powodzie miejskie, będące skut-
kiem znacznego uszczelnienia gruntu 
w mieście, powodującego duży spływ 
powierzchniowy przy braku wystarcza-
jącej retencji na obszarach miejskich. Na 
przykład w niektórych śródmieściach 
aglomeracji górnośląskiej uszczelnienie 
gruntu wynosi nawet powyżej 90%. Sta-
ły rozrost miast, ich ekspansja na tereny 
niezabudowane i presja inwestycyjna 
skutkują zjawiskiem „rozlewania się 
miast”, przyczyniającym się do przyrostu 
powierzchni uszczelnionych. Ograni-
czanie tego zjawiska to jedno z zadań 
w ramach planowania przestrzennego, 
które wpisuje się w katalog inicjatyw 
adaptacyjnych adresowanych do miast.

Niezwykle ważne w działaniach pla-
nistycznych jest również powiązanie 
aspektów klimatycznych z procedura-
mi i dokumentami już obowiązującymi 
w mieście oraz koordynacja działań na 
różnych szczeblach i przez różne służby 
oraz podmioty. Pozwoli to na wzmocnie-
nie odporności miasta na ekstremalne 
zjawiska klimatyczne.

DR JUSTYNA GORGOŃ, IETU  

D
ep

os
itP

ho
to

s/
RE

D
PI

XE
L

18

WCZUJMY SIĘ W KLIMAT!



SEKTORY PODATNE NA ZMIANY KLIMATU

J
ednak, aby adaptacja była efektyw-
na, wymaga wdrożenia każdego 
z działań wskazanych w miejskim 
planie adaptacji. Warto wiedzieć, 

że ponoszenie kosztów adaptacji nie 
wymaga sięgania wyłącznie po środki 
z budżetu samorządu.

Finansowanie działań adaptacyjnych
Jednostki samorządu terytorialnego 
mają do dyspozycji realne źródła finan-
sowania adaptacji. Przykładowo środki 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 kierowane są do 
miast, które planują wdrożenie działań 
związanych z zagospodarowaniem wód 
opadowych. Inicjatywy dotyczące edukacji 
społeczeństwa mogą zostać sfinansowane 
ze środków przekazywanych w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wprowadził kom-
ponent adaptacyjny do oferty finansowej 
przez program „Przeciwdziałanie zagro-
żeniom środowiska z likwidacją ich skut-
ków”. Propozycją finansowania adaptacji 
jest również udział miast w programach 
LIFE lub Horyzont 2020.

Co więcej, dzięki rosnącej świadomo-
ści w zakresie zmian klimatu przewiduje 
się, że finansowanie adaptacji w przyszło-
ści będzie możliwe w jeszcze większym 
stopniu. Strategia adaptacji do zmian 
klimatu oraz miejskie plany adaptacji, 
które są wyrazem przemyślanego po-
dejścia do zagadnienia, będą ułatwiać 
pozyskiwanie funduszy. 

Korzyści z wdrożenia adaptacji
Adaptacja to nie tylko koszty, ale głów-
nie korzyści wynikające z wdrożenia 
działań wskazanych w planach. Należy 
więc spojrzeć na to w kontekście strat 

Koszty i korzyści,  
czyli dlaczego adaptacja  
się opłaca?
Nie ulega wątpliwości, że adaptacja jest kosztowna. Dotyczy to nie 

tylko działań bezpośrednio związanych z rozbudową błękitno-zielonej 

infrastruktury. Także działania organizacyjne i edukacyjne wiążą się 

ze znaczącymi nakładami finansowymi. 

finansowych powstałych wskutek zja-
wisk ekstremalnych. Adaptacja pozwala 
w dużym stopniu ograniczyć te szkody. 

W 2008 roku w efekcie 18-godzinnej 
przerwy w dostawach energii na 
terenie aglomeracji szczecińskiej, 
spowodowanych przez gołoledź, 
straty wyniosły 54 mln zł. Z kolei 
błyskawiczna powódź, która pojawiła się 
w Bogatyni 7 lipca 2010 r., w ciągu kilku 
godzin spowodowała 250 mln zł strat. 
W skali całego kraju w konsekwencji 
ekstremalnych zjawisk w latach 2001-2011 
utracono blisko 56 mld zł.Prawdopodobnie 
skutki zjawisk ekstremalnych nie 
byłyby tak dotkliwe, gdyby dokonano 
odpowiedniej adaptacji do zmian klimatu. 
Wdrażając działania adaptacyjne, miasto 
ogranicza straty, co stanowi podstawową 
korzyść ekonomiczną. 

Adaptacja to również świadome wy-
korzystanie przyszłych przemian w taki 
sposób, aby wygenerować pewne korzy-
ści. Odpowiednio zaprojektowane działa-
nia adaptacyjne zapewniają oszczędności 
dzięki efektywnemu gospodarowaniu 
zasobami wodnymi miasta. Na przykład 
popularne na świecie ogrody deszczowe, 
dzięki odpowiedniej strukturze podłoża, 
retencjonują i oczyszczają wodę opado-
wą. Faktem jest, że założenie ogrodów 
deszczowych kosztuje. Według Fun-
dacji Sędzimira, instalacja 2 m2 ogrodu 
deszczowego to koszt ok. 2,5 tys. zł. 
Natomiast korzyściami są nie tylko ogra-
niczenie strat spowodowanych przez 
podtopienia, wycenianych na dziesiątki 
tysięcy złotych, ale również oszczędność 
zasobów naturalnych. Nasadzenia roślin 
niewymagających pielęgnacji i wyko-
rzystanie deszczówki do ich podlewania 
to sposób na obniżenie kosztu zużycia 
wody wodociągowej. Zgodnie z szacun-

kami Fundacji Sędzimira, koszt podlania 
wodą z wodociągu ok. 300 m2 „zwykłego” 
ogrodu wynosi blisko 2,8 tys. zł rocznie. 

Walory rekreacyjne dla miasta
Adaptacja to nie tylko ograniczanie 
bezpośrednich skutków zmian klima-
tu. Przemyślane działania adaptacyjne 
tworzą w mieście klimat sprzyjający 
biznesowi. Świadome i przeciwdziałające 
zagrożeniom miasto zwiększa swoją 
atrakcyjność inwestycyjną. Okazuje się 
również, że – wg badań Wrocławskiej 
Giełdy Nieruchomości – sąsiedztwo 
znanych i lubianych terenów zieleni oraz 
wypoczynkowych powoduje wzrost war-
tości rynkowej nieruchomości o 10-20%. 
Projekt adaptacyjny polegający na re-
kultywacji zbiorników rekreacyjnych 
„Arturówek” w Łodzi przyczynił się 
do spotęgowania walorów turystycz-
nych regionu. Środki przeznaczane na 
działania adaptacyjne pozostają więc 
w mieście, wspierając jego rozwój 
i zwiększając atrakcyjność. 

W kalkulacji kosztów i korzyści zwią-
zanych z adaptacją nie można pominąć 
tych wartości, które nie mają bezpośred-
niego przełożenia na pieniądze. Ludzkie 
życie, cierpienie i traumę poszkodowa-
nych w wyniku klęski żywiołowej trudno 
jednoznacznie wycenić. Jeśli przez działa-
nia adaptacyjne udaje się ograniczyć tego 
typu straty, to z całą pewnością można 
stwierdzić, że adaptacja się opłaca. 

EWELINA SIWIEC, IOŚ-PIB
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Miejska polityka przestrzenna uwzględniająca również powiązanie 
aspektów klimatycznych z procedurami i dokumentami już 
obowiązującymi. Kształtowanie przestrzeni w sposób niepowodu-
jący większego lub niekontrolowanego zagrożenia dla 
mieszkańców miasta w warunkach zmieniającego się klimatu

Zielona i niebieska 
infrastruktura: 
zwiększanie 
odporności miasta 
w oparciu 
o naturalne zdolności 
ekosystemów 
do łagodzenia skutków 
zmian klimatu.  
Głównie wspomaganie 
samorządów 
w ochronie terenów 
zieleni; większy udział 
zieleni (np. w formie 
ogrodów wertykal-
nych), domy wodne, 
ogrody deszczowe

Gospodarka wodna:  
racjonalne gospodarowanie 
zasobami wodnymi – 
od zasilania w wodę po jej 
zastosowanie 
i wykorzystanie; mniejsze 
zużycie wody z ujęć 
powierzchniowych 
i in�ltracyjnych, a w większym 
stopniu deszczówki 
i tzw. szarąej wody

Zarządzanie ryzykiem 
powodziowym
i inwestycje 
przeciwpowodziowe:  
budowa zbiorników 
przeciwpowodziowych; 
prace regulacyjne 
na ciekach, a także 
inwestycje związane 
z obwałowaniami

Transport: wspieranie transportu 
miejskiego, rozwój zielono-błękitnej 
infrastruktury (również rowerowej) oraz 
skuteczne zarządzanie ruchem miejskim 
poprzez m.in. inteligentne systemy 
transportowe i rozwiązania telematyczne; 
sprawne nadzorowanie przestrzegania 
ruchu przez służby porządkowe

Energetyka:  systemy 
wypożyczalni rowerów 
miejskich, car sharing 
czy kampanie edukacyjne

Ciepłownictwo: poprawa jakości 
dystrybucji ciepła poprzez wymianę sieci 
kanałowych na preizolowane oraz 
wdrożenie systemu tzw. inteligentnych 
sieci, zdalnie sterowanych i dostosowanych 
do faktycznego zapotrzebowania na ciepło 
(likwidacja przewymiarowania), wymiana 
starych, wyeksploatowanych węzłów 
cieplnych na nowoczesne węzły 
wymiennikowe, wyposażone 
w automatykę pogodową, przeprowadze-
nie historycznej (np. 20-letniej) analizy 
bazy danych klimatycznych dla danej 
miejscowości; poszukiwanie nowocze-
snych technologii magazynowania ciepła

Jakość powietrza: 
ograniczanie niskiej emisji 
powodowanej przez 
bardzo małe, lokalne 
kotłownie lub też 
rozproszone indywidualne 
źródła spalania oraz środki 
transportu

INSPIRACJE – KIERUNKI DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH MIAST

Kampanie dla mieszkańców 
i samorządów budujące 
świadomość zagrożeń 
oraz wskazujące możliwości 
działań prewencyjnych

KIERUNKI 
DZIAŁAŃ

Budowanie zasobów 
danych: kompleksowa 
ocena podatności 
miasta na zmiany 
klimatu oraz analiza 
ryzyka zagrożeń 
wynikających 
z prognozowanych 
zmian

Zapraszamy na profile społecznościowe projektu:

www.facebook.com/44mpaPL

www.twitter.com/44mapaPL

oraz na stronę internetową http://44mpa.pl

http://www.facebook.com/44mpaPL
http://www.twitter.com/44mpaPL
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