Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu
__________________________________________________________________________________________________________

JAWORZNO
O projekcie
„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” to
koordynowany przez Ministerstwo Środowiska projekt przystosowania terenów miejskich do obecnych
i prognozowanych zmian warunków klimatycznych. W inicjatywie biorą udział 44 polskie miasta, dzięki
czemu jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Europie. Miasta po raz pierwszy otrzymają
kompleksowe dokumenty identyfikujące zagrożenia wynikające ze zmian klimatu oraz dopracowane,
indywidualnie dobrane rozwiązania adaptacyjne. Jednolita dla wszystkich miast, ale elastyczna metodyka,
zapewnia spójność strukturalną wszystkich 44 miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA)
i pozwala uwzględniać cechy indywidualne poszczególnych miast.
MPA powstają we współpracy władz miast, przedstawicieli mieszkańców oraz ekspertów wiodących
ośrodków naukowych w zakresie ochrony środowiska: Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego
Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego,
Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy inżynieryjno-konsultingowej Arcadis.
Jaworzno, które zajmuje 4 miejsce pod względem powierzchni w województwie śląskim, stanowi bardzo
istotny element Aglomeracji Górnośląskiej. Jako miasto aktywne i szybko się rozwijające przystąpiło do
opracowania MPA, co stanowi ważny krok na drodze do przystosowania się miasta do zmian klimatu oraz
złagodzenia negatywnych skutków tych zmian.
Z zespołem powołanym w Urzędzie Miasta do opracowania miejskiego planu adaptacji współpracują
eksperci z zespołu Arcadis, pod kierunkiem Tadeusza Bawolskiego (tadeusz.bawolski@arcadis.com).

Materiał informacyjny na warsztaty

Najważniejsze dla Jaworzna zjawiska klimatyczne i ich pochodne
Zjawiska klimatyczne i ich pochodne to ekstremalne zdarzenia pogodowe, zarówno krótkotrwałe
i gwałtowne, jak i długotrwałe oraz wynikające z ich występowania pochodne zjawiska przyrodnicze
stanowiące zagrożenie dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki.
Eksperci przeanalizowali m.in. dokumenty strategiczne miasta, historyczne dane meteorologiczne z 35 lat
(1981-2015) m.in. ze stacji synoptycznej w Katowicach, która jest reprezentatywna dla Jaworzna, a także ze
stacji opadowej zlokalizowanej w Ciężkowicach. Zjawiska klimatyczne i ich pochodne analizowano w
aspekcie trendów określonych na podstawie danych historycznych oraz przyszłych wynikających ze zmian
klimatu. Na tej podstawie eksperci wskazali najbardziej istotne dla miasta zjawiska klimatyczne, którymi są:
•
•
•
•

Temperatury maksymalne i fale upałów,
Deszcze nawalne i powodzie nagłe/miejskie oraz burze (w tym burze z gradem),
Okresy bezopadowe z wysoką temperaturą,
Koncentracja zanieczyszczeń powietrza i smog.

Wymienione zjawiska klimatyczne stwarzają uciążliwości dla funkcjonowania miasta, straty finansowe,
a w skrajnych przypadkach nawet zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego.

Sektory Jaworzna najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu
Wrażliwość to stopień, w jakim układ miejski reaguje na zmiany klimatu, które mogą być korzystne lub
niekorzystne. Wpływ ten może być bezpośredni (np. uszkodzenia sieci energetycznych na skutek
ekstremalnych temperatur) lub pośredni (np. szkody spowodowane częstszym występowaniem
podtopień).

Materiał informacyjny na warsztaty
Analizę wrażliwości Jaworzna wykonano w odniesieniu do 17 sektorów/obszarów – zdrowie publiczne,
transport, energetyka, gospodarka wodna, turystyka, przemysł w tym budownictwo, usługi publiczne,
rolnictwo, różnorodność biologiczna, dziedzictwo kulturowe, gospodarka przestrzenna miasta, tereny
zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności, tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej
intensywności, tereny usług o swobodnej lokalizacji, tereny przemysłowe i handlowe, tereny
niezabudowane oraz pozostała Infrastruktura. W każdym z sektorów wyodrębniono komponenty, które
tworzą strukturę przestrzenno-funkcjonalną miasta. Taki podział pozwolił na zidentyfikowanie wszystkich
komponentów miasta szczególnie wrażliwych na zmiany klimatu. W Jaworznie 4 najbardziej wrażliwe
sektory/obszary to:
1. Zdrowie publiczne/grupy wrażliwe,
2. Gospodarka wodna,
3. Energetyka,
4. Gospodarka przestrzenna miasta.

Ocena potencjału adaptacyjnego Jaworzna
Potencjał adaptacyjny to zdolność miasta do dostosowania się do zmian klimatu, zarówno do
poradzenia sobie z negatywnymi skutkami tych zmian, jak i wykorzystania szans, jakie powstają
w zmieniających się warunkach. Zdolność ta zależna jest od zasobów instytucjonalnych, finansowych,
infrastrukturalnych i kapitału społecznego.
Potencjał adaptacyjny był oceniany dla całego miasta w ośmiu kategoriach zasobów:
Kategorie zasobów potencjału adaptacyjnego
1.

Możliwości finansowe
budżet miasta, dostęp do funduszy zewnętrznych, zdolność mobilizacji środków partnerów prywatnych

2.

Przygotowanie służb
przeszkolenie służb inżynieryjnych, medycznych

3.

5.
6.

7.
8.

ŚREDNI
ŚREDNI

Kapitał społeczny
działalność organizacji społecznych (pozarządowych, partii politycznych, samorządowych), poziom
świadomości społecznej grup lokalnych, gotowość do angażowania się w działania dla miasta

4.

Ocena
potencjału

Mechanizmy informowania i ostrzegania
społeczności miasta o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu
Sieć i wyposażenie instytucji i placówek miejskich
w sektorze ochrony zdrowia i edukacji (szpitale, szkoły, przedszkola)
Organizacja współpracy
z gminami sąsiednimi w zakresie zarządzania kryzysowego (dostęp do sprzętu i kadry
ratowniczej),
Systemowość ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich
(błękitno-zielona infrastruktura)
Innowacyjność
istniejące zaplecze innowacyjne: instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, firmy

ŚREDNI
WYSOKI
ŚREDNI
WYSOKI
ŚREDNI
WYSOKI

Ocena podatności Jaworzna
Podatność to stopień, w jakim miasto jest niezdolne do poradzenia sobie z negatywnymi skutkami
zmian klimatu lub wykorzystania szans związanych z tymi zmianami. Podatność jest funkcją rodzaju,
natężenia, skali i szybkości zmian, na które narażone jest miasto oraz jego wrażliwości i potencjału
adaptacyjnego.

Materiał informacyjny na warsztaty
Podatność miasta na zmiany klimatu jest wynikiem oceny wrażliwości miasta na te zmiany oraz oceny jego
potencjału adaptacyjnego. Przy ustalonym poziomie wrażliwości miasta jego podatność na zmiany klimatu
jest tym większa im słabszy jest jego potencjał adaptacyjny; wysoki potencjał adaptacyjny może obniżyć
podatność miasta na zmiany klimatu.

Ocena podatności daje odpowiedź na pytanie, czy miasto jest w stanie poradzić sobie z konsekwencjami
zmian klimatu, zarówno w aspekcie ograniczania szkód, jak i wykorzystania możliwości, a tym samym czy
jest potrzeba podejmowania działań adaptacyjnych w tym zakresie.
Ocena podatności miasta, tak jak ocena wrażliwości odnosi się do komponentów miasta składających się na
każdy z sektorów/obszarów najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu. Ocena podatności miasta na
zjawiska pogodowe i ich pochodne z uwzględnieniem prognozowanych zmian klimatu pozwoliły ostatecznie
dokonać oceny poziomów ryzyka i wyselekcjonować te komponenty miasta w najbardziej wrażliwych
sektorach, które charakteryzują się bardzo wysokim i wysokim poziomem ryzyka.
Ustalenia dokonane przez Zespół miejski i Zespół Ekspertów przedyskutowano z interesariuszami na
warsztatach nr 2. Do komponentów charakteryzujących się bardzo wysokim i wysokim ryzykiem należą:
Sektor

Komponenty analizowane w Projekcie

1.

Zdrowie
publiczne/grupy
wrażliwe

Populacja miasta
Osoby > 65 roku życia
Dzieci < 5 roku życia
Osoby przewlekle chore (ChUK, ChUO)
Osoby niepełnosprawne
Osoby bezdomne
Infrastruktura ochrony zdrowia
Infrastruktura opieki społecznej

Komponenty, dla których zdiagnozowano
wysokie lub bardzo wysokie ryzyko
Populacja miasta
Osoby > 65 roku życia
Dzieci < 5 roku życia
Osoby przewlekle chore (ChUK, ChUO)
Osoby niepełnosprawne
Osoby bezdomne
Infrastruktura ochrony zdrowia
Infrastruktura opieki społecznej

2.

Energetyka

Podsystem elektroenergetyczny
Podsystem ciepłowniczy
Podsystem zaopatrzenia w gaz

Podsystem elektroenergetyczny
-

3.

Gospodarka wodna

4.

Gospodarka
przestrzenna miasta

Podsystem zaopatrzenia w wodę
Podsystem gospodarki ściekowej
Infrastruktura przeciwpowodziowa
Planowanie przestrzenne (tereny
rozwojowe)

Podsystem zaopatrzenia w wodę
Podsystem gospodarki ściekowej
Infrastruktura przeciwpowodziowa
Planowanie przestrzenne (tereny
rozwojowe)

Lp

Materiał informacyjny na warsztaty

Klasyfikacja ryzyk odpowiadała czterem stopniom oceny pilności wdrożenia działań adaptacyjnych:
bardzo wysoki priorytet – wskazuje zjawiska wymagające bezwzględnego wdrożenia działań
adaptacyjnych, najszybciej jak to możliwe,
wysoki priorytet – wskazuje zjawiska, wymagające wdrożenia działań adaptacyjnych w horyzoncie
2030,
średni priorytet – wskazuje zjawiska, wymagające działań adaptacyjnych, które mogą być
wdrażane w horyzoncie dłuższym niż 2030,
niski priorytet – wskazuje zjawiska, które nie będą wymagały podejmowania działań.

Opcje adaptacji dla Jaworzno
Adaptacja to proces dostosowania się do obecnych lub oczekiwanych warunków klimatycznych i ich
skutków w celu zmniejszenia lub uniknięcia negatywnych konsekwencji lub zwiększenie korzyści z nich
wynikających. W celu skutecznego zaadaptowania się konieczne jest wdrożenie licznych działań tzw.
pakietu działań adaptacyjnych, czyli zestawu działań adaptacyjnych będących odpowiedzią na
zidentyfikowane zagrożenie klimatyczne.
Wybór działań wchodzących w skład opcji adaptacji dla miasta stanowi kluczowy etap prac nad MPA dla
Jaworzna. Dla zidentyfikowanych ryzyk o poziomach bardzo wysokim i wysokim, wynikających
z negatywnych konsekwencji zjawisk klimatycznych, zdefiniowano cele szczegółowe pozwalające na
obniżenie ryzyka, a następnie zaproponowano działania adaptacyjne.
Wstępem do tworzenia zestawu proponowanych działań adaptacyjnych była analiza dokumentów miejskich
(plany, strategie, budżet, prognozy finansowe) pod kątem realizowanych obecnie i planowanych
w najbliższych latach działań wpisujących się w cele szczegółowe MPA dla miasta. Przeprowadzona analiza
wykazała potrzebę zaproponowania zarówno dodatkowych działań, jak również czasami rozszerzenia
zakresu niektórych projektów uwzględnionych w dokumentach miejskich. Takie podejście pozwala
w sposób kompleksowy odpowiedzieć na zidentyfikowane w mieście ryzyka związane z negatywnymi
skutkami zjawisk klimatycznych.
Opcje adaptacji przygotowane w ramach opracowania MPA dla Jaworzna, które będą podlegały dyskusji
podczas Warsztatów nr 3, przedstawiono w załącznikach do niniejszej informacji.

Chcesz wiedzieć więcej? Zachęcamy do śledzenia projektu!
www.44mpa.pl

www.facebook.pl/44mpaPL

www.twitter.com/44mpaPL

Załącznik nr.1 – Katalog
celów szczegółowych
działań adaptacyjnych
z nadanymi priorytetami
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Katalog celów szczegółowych działań adaptacyjnych oraz lista zagrożonych komponentów w
mieście wraz z nadanymi priorytetami
Zagrożenie
główne

Cel szczegółowy

sektor/obszar,
którego dotyczy

komponenty

priorytet

Populacja miasta
Osoby > 65 roku życia

TERMIKA

Dzieci < 5 roku życia
Zwiększenie odporności
miasta na występowanie
wyższych temperatur
maksymalnych oraz fal
upałów

Zdrowie
publiczne/grupy
wrażliwe

Osoby przewlekle chore
Osoby niepełnosprawne
Osoby bezdomne

ŚREDNI

Infrastruktura ochrony zdrowia
Infrastruktura opieki społecznej
Energetyka
Gospodarka wodna

Podsystem elektroenergetyczny
Podsystem zaopatrzenia w wodę
Podsystem gospodarki ściekowej
Populacja miasta
Osoby > 65 roku życia
Dzieci < 5 roku życia

OPADY

Zdrowie
publiczne/grupy
wrażliwe

Osoby przewlekle chore
Osoby niepełnosprawne
Osoby bezdomne

Zwiększenie odporności
miasta na występowanie
deszczy nawalnych oraz
powodzi nagłych/miejskich

Infrastruktura ochrony zdrowia

WYSOKI

Infrastruktura opieki społecznej
Energetyka

Podsystem elektroenergetyczny
Podsystem zaopatrzenia w wodę

Gospodarka wodna

Podsystem gospodarki ściekowej
Infrastruktura przeciwpowodziowa

Gospodarka
przestrzenna miasta
Zwiększenie odporności
miasta na występowanie
okresów bezopadowych z
wysoką temperaturą

Zdrowie
publiczne/grupy
wrażliwe

Planowanie przestrzenne
Osoby > 65 roku życia
Osoby przewlekle chore

NISKI

Populacja miasta

WIATR

Osoby > 65 roku życia
Zwiększenie odporności
miasta na występowanie
silnego i bardzo silnego
wiatru oraz burz (w tym
burz z gradem)

Zdrowie
publiczne/grupy
wrażliwe

Dzieci < 5 roku życia
Osoby przewlekle chore
Osoby niepełnosprawne

ŚREDNI

Osoby bezdomne
Energetyka
Gospodarka wodna

Podsystem elektroenergetyczny
Podsystem zaopatrzenia w wodę
Podsystem gospodarki ściekowej
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Załącznik nr.2 – Lista opcji
adaptacyjnych dla
realizacji poszczególnych
celów szczegółowych

Lista działań adaptacyjnych dla OPCJI nr 1
CS1 CS2 CS3 CS4
T+ DN BO+ W
N

T

N

T

Kod
działania

Rodzaj
dz.

10.1

O

T

T

T

T

16.1

IE/O

N

T

N

T

20.1

T/O

N

N

T

N

24.1

IE/O

T

N

T

N

24.2

IE/O

T

T

T

T

29.1

IE/O

T

T

T

T

29.2

IE/O

T

T

T

T

29.3

IE/O

T

N

T

N

31.1

T/IE/O

T

N

T

N

31.2

T/O

Działanie

Poddziałanie

Sektor/obszar
(główny)

Sektor/obszar
(powiązany)

Wizualizacja rozkładu ryzyka w mieście

Stworzenie modelu hydraulicznego dla miasta Jaworzna

Gospodarka wodna

Wszystkie

Edukacja/ promocja/ informacja o dobrych
praktykach (działań i postaw)
Techniczne i nietechniczne zabezpieczenie
zagrożonych budynków i infrastruktury
krytycznej w strefie zagrożenia (powodzią,
osuwiskami itp.)

Edukacja klimatyczna i ekologiczna wraz z rozwojem
bazy dydaktycznej

Wszystkie

-

Dalszy rozwój i modernizacja kanalizacji deszczowej w
mieście Jaworzno

Gospodarka wodna

Wszystkie

Gospodarka wodna

Wszystkie

Gospodarka wodna

Wszystkie

Budowa systemu optymalizacji zużycia wody
w mieście

Opracowanie Wytycznych w zakresie technologii
odzysku i ponownego wykorzystania wody szarej i wody
deszczowej
Rozwój systemu zarządzania i monitoringu zużycia
wody w Jaworznie
Objęcie miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego całego miasta

Wytyczne planistyczne/urbanistyczne w
kształtowaniu przestrzeni publicznych.

Budowa systemu rozwiązań dla zapewnienia
komfortu termicznego mieszkańców

Opracowanie Master Planu dla spójnego systemu zieleni
Kontrola zgodności i trwałości inwestycji z miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego
Rozwój form aktywnego spędzania wolnego czasu, w
tym rozwój i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w
Jaworznie
Przystosowanie placówek oświatowych do redukcji
stresu termicznego

Gospodarka
przestrzenna miasta
Gospodarka
przestrzenna miasta
Gospodarka
przestrzenna miasta

Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie

Zdrowie publiczne

Gospodarka
wodna

Zdrowie publiczne

-

CS1 CS2 CS3 CS4
T+ DN BO+ W

Kod
działania

Rodzaj
dz.

Działanie

Poddziałanie

Sektor/obszar
(główny)

Sektor/obszar
(powiązany)

T

N

T

N

31.3

T/O

Rozwój systemów zdrojów miejskich, wodnych kurtyn i
zraszaczy na terenie Jaworzna

Zdrowie publiczne

-

T

N

T

N

31.4

T/IE/O

Zwiększenie odporności na wysokie temperatury
wybranych obiektów na terenie Miasta Jaworzna

Zdrowie publiczne

-

T

N

T

N

31.5

O

Zdrowie publiczne

-

T

N

T

N

32.1

O

Zdrowie publiczne

-

T

T

T

T

35.1

T/IE

Zdrowie publiczne

Gospodarka
wodna

T

T

T

T

35.2

T/O

Zdrowie publiczne

Gospodarka
wodna

N

N

N

T

35.3

O

Zdrowie publiczne

Energetyka

T

T

T

T

36.1

IE/O

Wdrażanie systemu zielonych zamówień publicznych w
Jaworznie

Wszystkie

-

T

T

T

T

41.1

O

Wypracowanie wspólnego podejścia do adaptacji do
zmian klimatu w mieście

Wszystkie

-

Wdrażanie elastycznych godzin pracy, jako
reakcji na ekstremalne warunki
meteorologiczne

Czyszczenia ciągów komunikacyjnych na mokro w
Jaworznie
Wprowadzenie elastycznych godziny pracy w
placówkach użyteczności publicznej, w przypadku
wystąpienia ekstremalnych zjawisk meteorologicznych
Wprowadzanie rozwiązań z zakresu zielono-błękitnej
infrastruktury

Budowa i rozwój systemu błękitnej i zielonej
infrastruktury

Opracowanie wytycznych uwzględniających
potrzeby adaptacji do zmian klimatu w
zamówieniach publicznych
Budowanie sieci współpracy dla wdrażania
MPA

Rozwój parków miejskich i obszarów rekreacyjnych na
terenie Jaworzna z uwzględnieniem niewielkich
zbiorników retencyjnych
Przegląd i utrzymanie prawidłowego stanu zieleni
miejskiej

CS1 (T+) - Zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur maksymalnych oraz fal upałów;
CS2 (DN) - Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych oraz powodzi nagłych/miejskich;
CS3 (BO+) - Zwiększenie odporności miasta na występowanie okresów bezopadowych z wysoką temperaturą;
CS4 (W) - Zwiększenie odporności miasta na występowanie silnego i bardzo silnego wiatru oraz burz (w tym burz z gradem).

IE - działania informacyjno–edukacyjne;
O - działania organizacyjne;

T - działania techniczne.

Lista działań adaptacyjnych dla OPCJI nr 2
CS1 CS2 CS3 CS4
T+ DN BO+ W

Kod
działania

Opcja Rodzaj
II
dz.

N

T

N

T

10.1

T

O

T

T

T

T

16.1

T

IE/O

T

T

T

T

19.1

T

IE/O

N

T

N

T

20.2

T

T

T

T

T

T

20.3

T

T

N

N

T

N

24.1

T

IE/O

T

N

T

N

24.2

T

IE/O

T

T

T

T

29.1

T

IE/O

T

T

T

T

29.2

T

IE/O

T

T

T

T

29.3

T

IE/O

T

N

T

N

31.5

T

O

Działanie

Poddziałanie

Wizualizacja rozkładu ryzyka w
Stworzenie modelu hydraulicznego dla miasta Jaworzna
mieście
Edukacja/ promocja/ informacja o
Edukacja klimatyczna i ekologiczna wraz z rozwojem
dobrych praktykach (działań i postaw)
bazy dydaktycznej
Budowa platformy wymiany wiedzy o
Stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w
dobrych praktykach adaptacji miast
zakresie adaptacji do zmian klimatu
do zmian klimatu
Techniczne i nietechniczne
Utrzymanie i konserwacja budowli i urządzeń
zabezpieczenie zagrożonych
przeciwpowodziowych oraz melioracyjnych
budynków i infrastruktury krytycznej w
Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej w
strefie zagrożenia (powodzią,
Jaworznie
osuwiskami itp.)
Opracowanie Wytycznych w zakresie technologii
odzysku i ponownego wykorzystania wody szarej i wody
Budowa systemu optymalizacji
deszczowej
zużycia wody w mieście
Rozwój systemu zarządzania i monitoringu zużycia
wody w Jaworznie
Objęcie miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego całego miasta
Wytyczne planistyczne/urbanistyczne Opracowanie Master Planu dla spójnego systemu zieleni
w kształtowaniu przestrzeni
Kontrola zgodności i trwałości inwestycji z miejscowymi
publicznych.
planami zagospodarowania przestrzennego
Czyszczenia ciągów komunikacyjnych na mokro w
Jaworznie

Sektor/obszar
(główny)

Sektor/obszar
(powiązany)

Gospodarka wodna

Wszystkie

Wszystkie

-

Wszystkie

-

Gospodarka wodna

Wszystkie

Energetyka

Wszystkie

Gospodarka wodna

Wszystkie

Gospodarka wodna

Wszystkie

Gospodarka
przestrzenna miasta
Gospodarka
przestrzenna miasta
Gospodarka
przestrzenna miasta
Zdrowie publiczne

Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
-

CS1 CS2 CS3 CS4
T+ DN BO+ W

Kod
działania

Opcja Rodzaj
II
dz.

T

N

T

N

32.1

T

O

N

N

N

T

35.3

T

O

T

T

T

T

36.1

T

IE/O

T

T

T

T

41.1

T

O

Sektor/obszar
(główny)

Sektor/obszar
(powiązany)

Zdrowie publiczne

-

Zdrowie publiczne

Energetyka

Wdrażanie systemu zielonych zamówień publicznych w
Jaworznie

Wszystkie

-

Wypracowanie wspólnego podejścia do adaptacji do
zmian klimatu w mieście

Wszystkie

-

Działanie

Poddziałanie

Wdrażanie elastycznych godzin
pracy, jako reakcji na ekstremalne
warunki meteorologiczne
Budowa i rozwój systemu błękitnej i
zielonej infrastruktury
Opracowanie wytycznych
uwzględniających potrzeby adaptacji
do zmian klimatu w zamówieniach
publicznych
Budowanie sieci współpracy dla
wdrażania MPA

Wprowadzenie elastycznych godziny pracy w
placówkach użyteczności publicznej, w przypadku
wystąpienia ekstremalnych zjawisk meteorologicznych
Przegląd i utrzymanie prawidłowego stanu zieleni
miejskiej

CS1 (T+) - Zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur maksymalnych oraz fal upałów;
CS2 (DN) - Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych oraz powodzi nagłych/miejskich;
CS3 (BO+) - Zwiększenie odporności miasta na występowanie okresów bezopadowych z wysoką temperaturą;
CS4 (W) - Zwiększenie odporności miasta na występowanie silnego i bardzo silnego wiatru oraz burz (w tym burz z gradem).

IE - działania informacyjno–edukacyjne;
O - działania organizacyjne;

T - działania techniczne.

Załącznik nr.3 – Matryce
działań z listy opcji
adaptacyjnych dla
realizacji poszczególnych
celów szczegółowych

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):
Poddziałanie:

Wizualizacja rozkładu ryzyka w mie cie
Stworzenie modelu hydraulicznego dla miasta Jaworzna
OPADY - Deszcze nawalne
OPADY - powód od strony rzeki
OPADY - powodzie nagłe/miejskie
WIATR - burze (w tym burze z gradem)

Zjawisko klimatyczne lub jego pochodna,
któremu działanie jest dedykowane:

Nr działania w katalogu:

10.1

Grupa działa :

Organizacyjne (O)
Informacyjno-Edukacyjne (IE)

Rekomenduje si kompleksowe podej cie do zarz dzania wod opadow w mie cie. Punktem wyj cia do takiego podej cia
jest budowa zintegrowanego modelu hydraulicznego analizujacego zalezno
opadu atmosferycznego i odpływu wód
deszczowych w mie cie z uwzgl dnieniem m.in. modelu terenu, warunków geologicznych, glebowych itp.
Dzi ki wynikom modelowania mo na rozpozna rzeczywiste przyczyny zaistniałych problemów z odprowadzeniem wody
deszczowej oraz przetestowa proponowane rozwi zania pod wzgl dem efektywno ci nie tylko w sposób jako ciowy, ale te
ilo ciowy. Pozwoli to np. bada wpływ planowanych inwestycji na zarz dzanym terenie na odprowadzanie deszczówki i
uwzgl dnianie wyników przy wydawaniu warunków technicznych przył czenia do kanalizacji deszczowej.

Opis działania

Istotne jest ci głe utrzymanie modelu, w tym aktualizacja danych oraz uwzgl dnianie wyników modelowania w inwestycjach
(np. drogowych, przy wydawaniu warunków podł czenia do sieci itp.).
Działanie b dzie obejmowało:
1. Przygotowanie danych wej ciowych do modelu m. in.: rozkład opadów atmosferycznych, inwentaryzacja istniej cej sieci
kanalizacji deszczowej, numeryczny model terenu, warunki przepuszczalnosci terenu, mapy geologiczne itp.
2. Budowa modelu hydraulicznego dla obszaru Jaworzna.
3. Opracowanie map zagro enia powodzi i podtopieniami w mie cie na podstawie wyników modelowania.
4. Analiza mo liwych rozwi za adaptacyjnych w oparciu o model.
5. Wdra anie najkorzystniejszych rozwi za adaptacyjnych.
6. Utrzymanie modelu i prowadzenie aktualizacji w zale no ci od wprowadzanych zmian w zagospodarowaniu.

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na zjawiska zwi zane z powodzi nagł /miejsk i powodzi od strony rzek.
Zwi kszenie odporno ci miasta na zjawiska zwi zane z wyst powaniem deszczu nawalnego.

Opis miary osi gni cia celu

Wska nik produktu:
- Zbudowanie modelu hydraulicznego [tak/nie].
- Powierzchnia miasta obj ta mapami zagro enia powodzi i podtopieniami na podstawie wyników modelowania [ha]
Wska nik rezultatu:
- Liczba przedsi wzi zrealizowanych w oparciu o wyniki modelowania [szt]
Wska nik oddziaływania:
- Spadek zagro enia i ryzyka powodziowego na obszarach interwencji [ocena ekspercka, np. na podstawie skutków zdarze
historycznych przed i po budowie systemu]

Odpowiedzialny za realizacj

Urz d Miasta Jaworzno, MPWiK

Zidentyfikowane ryzyka
redukowane poprzez działanie

Wysokie ryzyka zwi zane ze skutkami deszczy nawalnych i zwi zanych z nimi powodzi nagłych/miejskich dla
sektorów/obszarów: zdrowie publiczne, energetyka, gospodarka wodna oraz gospodarka przestrzenna miasta

Kolejne kroki do wdro enia

Etap I. Okre lenie zało e dla tworzenia inteligentnych sieci
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Wyznaczenie osób odpowiedzianych za realizacj , koordynowanie i monitoring
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1 Przygotowanie bud etu na realizacj
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Zebranie danych wej ciowych do budowy modelu.
Czynno 3.2 Budowa modelu hydraulicznego
Czynno 3.3 Opracowanie map zagro enia powodzi i podtopieniami w mie cie na podstawie wyników
modelowania
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 3.3 Budowa i analiza rozwi za .
E. Utrzymanie/konserwacja
Czynno 3.4 Utrzymanie modelu i prowadzenie aktualizacji w zale no ci od wprowadzanych zmian w
zagospodarowaniu
Etap IV. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
Czynno 4.1 Monitoring efektywno ci systemu monitoringu i ostrzegania przed zagro eniami
Czynno 4.2 Monitoring skuteczno ci wdra ania rozwi za .

Zidentyfikowane przeszkody w
realizacji działania

(1) Brak rodków finansowych (dotacji)
(2) Brak danych wej ciowych do modelowania.

Powi zane
komponenty/sektory/obszary i
wpływ na nie (+) - pozytywny,
(-) - potencjalnie negatywny

(+) Transport (transport publiczny miejski) - ograniczanie liczby zdarze powoduj cych utrudnienia w ruchu samochodowym i
mo liwo ci realizowania transportu zbiorowego.

Wpływ realizacji działania na
rodowisko

Pozytywny - zmniejszenie szkód w rodowisku powodowanych wyst powaniem powodzi.

Czas osi gni cia celu adaptacji po
wdro eniu działania

Cel adaptacji osi gany b dzie sukcesywnie, w miar oddawania do u ytku kolejnych odcinków kanalizacji zbudowanych lub
zmodernizowanych na podstawie wyników modelowania. Realizacj wszystkich przedsi wzi , a wi c osi gni cie 100% celu
adaptacyjnego zaplanowano na rok 2030.

Powi zane działania

20.1 Dalszy rozwój i modernizacja kanalizacji deszczowej w mie cie Jaworzno
20.2 Utrzymanie i konserwacja budowli i urz dze przeciwpowodziowych oraz melioracyjnych

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):
Poddziałanie:

Edukacja/promocja/informacja o dobrych praktykach (działa i postaw)
Edukacja klimatyczna i ekologiczna wraz z rozwojem bazy dydaktycznej

Zjawisko klimatyczne lub jego pochodna,
któremu działanie jest dedykowane:

Wszystkie zjawiska

Nr działania w katalogu:

16.1

Grupa działa :

Organizacyjne (O)
Informacyjno-Edukacyjne (IE)

W przypadku zmian klimatu istotne znaczenie ma prowadzenie działa edukacyjnych uwzgl dniaj cych szerokie spektrum
aspektów rodowiskowo-klimatycznych, tj. kwestie zieleni i bioró norodno ci dla ochrony klimatu, kr enie wody w przyrodzie,
ródła zanieczyszcze powietrza oraz sposoby ich ograniczania i inne. Dzi ki tworzeniu i doposa aniu pracowni nauk
przyrodniczych, biologicznych, chemicznych, dzieci i młodzie pogł bi swoj wiedz w zakresie zmian klimatu i ekologii.
Przekazywanie wiedzy na temat zmian klimatu buduje wiadomo , która wpływa na jako
ycia oraz ukazuje zagro enia dla
ekosystemów.
Opis działania
Działanie swoim zakresem b dzie obejmowało:
1. Inwentaryzacja placówek o wiatowych pod wzgl dem ich wyposa enia do prowadzenia edukacji klimatycznej i ekologicznej.
2. Wyposa enie/doposa enie wybranych sal w odpowiednie sprz ty do nauczania.
3. Organizacja konkursów dotycz cych zmian klimatu i ich wpływu na rodowisko.
4. Organizacja akcji na terenach placówek o wiatowych (np. sadzenie drzew, urz dzanie kwietników, ogrody tematyczne,
ogrody deszczowe).

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na wszystkie zjawiska zwi zane ze skutkami zmian klimatu w Jaworznie.

Opis miary osi gni cia celu

Liczba doposa onych placówek [szt.].
Kwota przeznaczona na doposa anie placówek [zł].

Odpowiedzialny za realizacj

Urz d Miejski w Jaworznie

Działanie, poprzez skuteczn edukacj , b dzie po rednio redukowało wysokie ryzyko dla mieszka ców zwi zane z
Zidentyfikowane ryzyka redukowane
wra liwo ci miasta na wysokie temperatury i fale upałów, deszcze nawalne i powodzie nagłe/miejskie, silny i bardzo silny
poprzez działanie
wiatr oraz burze (w tym burze z gradem), we wszystkich sektorach/obszarach zidentyfikowanych w mie cie.
Kolejne kroki do wdro enia

Etap I. Okre lenie zało e dla rozwoju edukacji i bazy dydaktycznej
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Wyznaczenie osób odpowiedzianych za realizacj , koordynowanie i monitoring zadania
Czynno 1.2 Wybór placówek - inwentaryzacja stanu aktualnego i potrzeb.
Czynno 1.3 Analiza mo liwo ci doposa enia palcówek o wiatowych.
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1 Okre lenie wielko ci bud etu dla działania
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Wybór dostawców i wykonawców.
Czynno 3.2 Zakup i wykonanie poszczególnych elementów doposa enia.
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 3.3 Promocja zastosowanych rozwi za
E. Utrzymanie/konserwacja
Czynno 3.4 Utrzymanie roczne placówek
Etap IV. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
Czynno 4.1 Monitoring zainstalowanych elementów pod k tem trwało ci elementów

Zidentyfikowane przeszkody w
realizacji działania

(1) Brak rodków finansowych (dotacji).
(2) Braki kadrowe.

Powi zane
komponenty/sektory/obszary i
wpływ na nie (+) - pozytywny,
(-) - potencjalnie negatywny

(+) pozytywny wpływ tak e w zakresie oddziaływania innych zjawisk klimatycznych i ich pochodnych, w zale no ci od tematyki
prowadzonej edukacji i promocji (np. jako ci powietrza)

Wpływ realizacji działania na
rodowisko

Pozytywny - podniesienie wiadomo ci mieszka ców na temat zmian klimatu i ich skutków przyczyni si tak e do wzrostu
ogólnej wiadomo ci społ cznej zwi zanej z potrzeba ochrony rodowiska naturalnego.

Czas osi gni cia celu adaptacji po
wdro eniu działania

Cel adaptacji osi gany b dzie sukcesywnie, w miar realizowania kolejnych akcji edukacyjnych. Realizacj wszystkich
przedsi wzi , a wi c osi gni cie 100% celu adaptacyjnego, zaplanowano na rok 2030.

Powi zane działania

brak

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):
Poddziałanie:

Budowa platformy wymiany wiedzy o dobrych praktykach adaptacji miast do zmian klimatu
Stworzenie platformy wymiany wiedzy i do wiadcze w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Zjawisko klimatyczne lub jego pochodna,
któremu działanie jest dedykowane:

Wszystkie zjawiska

Nr działania w katalogu:

Opis działania

19.1

Grupa działa :

Organizacyjne (O)

Edukacyjne (IE)
Platforma wymiany wiedzy b dzie form współpracy głównie pomi dzy samorz dami, instytucjami zaanga owanymi w działania adaptacyjne
oraz mieszka cami. Celem jest prezentacja dobrych praktyk podejmowanych przez miasta w odpowiedzi na zagro enia klimatyczne oraz
wymiana do wiadcze w tym zakresie pomi dzy miastami.
Platforma wymiany wiedzy b dzie działa za po rednictwem strony internetowej/platformy informatycznej po wi conej adaptacji do zmian
klimatu - np. poprzez rozwój i rozszerzenie funkcjonalno ci platformy Klimada prowadzonej przez Ministerstwo rodowiska.
Na platformie znajd si m. in. na temat:
- seminariów tematycznych organizowanych przez samorz dy we współpracy z jednostkami naukowymi, organizacjami pozarz dowymi w
celu przedyskutowania konkretnych rozwi za adaptacyjnych w gronie zaanga owanym we wdra anie rozwi za adaptacyjnych,
- wydarze partnerskich odbywaj cych si w regionach, organizowanych na szczeblu lokalnym przez samorz dy oraz inne
instytucje/organizacje,
- wizyt studialnych w miastach partnerskich w celu poznania nowych rozwi za adaptacyjnych,
- programów i projektów słu cych podzieleniem si do wiadczeniami zdobytymi w czasie realizacji działa adaptacyjnych oraz zdobyciem
wiedzy na temat adaptacji miasta do zagro e klimatycznych.
To działanie ma si przyczyni do wzrostu zaanga owania jednostek uczestnicz cych w realizacji działania (samorz dów, instytucji
odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie miasta, organizacji) poprzez upowszechnienie informacji na temat praktyk adaptacyjnych.
W wyniku działania zostanie wzmocniona współpraca regionalna i mi dzynarodowa w obszarze adaptacji, cz sto wymagaj cej przyj cia
rozwi za wykraczaj cych poza granice administracyjne czy kompetencji samorz dów miast. To powinno by te miejsce prezentacji nowych
rodzajów zarz dzania we współpracy mi dzy organizacjami i miastami.
Organizowanie kampanii oraz akcji społecznych ma na celu edukowanie mieszka ców o tym, jak ich decyzje wpływaj na ochron
rodowiska, promowanie dobrych praktyk oraz ich aktywizacj do działa proekologicznych. Promocja w ród mieszka ców platformy
wymiany wiedzy oraz strony internetowej przyczyni si do edukacji dotycz cych zmian klimatu. Współpraca miasta w ich tworzeniu pozwoli
na zgromadzenie baz danych dobrych praktyk oraz przykładów działa adaptacyjnych podejmowanych na szczeblu lokalnym oraz
regionalnym.
Działanie swoim zakresem b dzie obejmowało:
1. Stworzenie i promocja platformy internetowej
2. Współpraca przy rozwoju platformy, szczególnie w zakresie inicjatyw lokalnych.

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na wyst powanie zjawisk zwi zanych z temperatur powietrza (fale upałów, temperatura maksymalna,
MWC, stopniodni >27).
Zwi kszenie odporno ci miasta na wyst powanie wiatru (silny i bardzo silny wiatr, burze [w tym burze z gradem]).
Zwi kszenie odporno ci miasta na wyst powanie suszy (długotrwałych okresów bezopadowych, długotrwałych okresów bezopadowych z
wysok temperatur , okresy ni ówkowe, niedobory wody).
Zwi kszenie odporno ci miasta na wyst powanie ekstremalnych opadów (deszcze nawalne).
Zwi kszenie odporno ci miasta na wyst powanie powodzi (powód od strony rzek, nagła, miejska).

Opis miary osi gni cia celu

Wska nik produktu:
Przygotowanie i uruchomienie platformy [tak/nie]
Wska nik rezultatu:
Liczba osób odwiedzaj cych platform [liczba/rok]

Odpowiedzialny za realizacj

Minister rodowiska

Działanie, poprzez wymian wiedzy i do wiadcze , b dzie po rednio redukowało wysokie ryzyko dla mieszka ców zwi zane z wra liwo ci
Zidentyfikowane ryzyka
miasta na wysokie temperatury i fale upałów, deszcze nawalne i powodzie nagłe/miejskie, silny i bardzo silny wiatr oraz burze (w tym burze z
redukowane poprzez działanie
gradem), we wszystkich sektorach/obszarach zidentyfikowanych w mie cie.
Kolejne kroki do wdro enia

Etap I. Okre lenie zało e działania
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Ustalenie celów działania i podmiotów uczestnicz cych w platformie wymiany wiedzy
Czynno 1.2. Powołanie i funkcjonowanie Zespołu ds. wymiany informacji o dobrych praktykach adaptacyjnych
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1. Ustalenie planu postepowania zgromadzenia uczestników platformy
Czynno 2.2. Wypracowanie odpowiednich kanałów komunikacji z otoczeniem
Czynno 2.3. Przygotowanie planu działania platformy (studium wykonalno ci)
Czynno 2.4. Przygotowanie zamówie publicznych zwi zanych z realizacj planu działania platformy (np. opracowania
materiałów o dobrych praktykach adaptacyjnych w mie cie, organizacji spotka tematycznych)
Czynno 2.5. Nawi zanie współpracy z innymi miastami
Czynno 2.6. Przygotowanie bud etu na realizacj
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Przeprowadzenie czynno ci zamówie publicznych zwi zanych z realizacj planu działania platformy
Czynno 3.2. Współpraca z wykonawc opracowania dot. dobrych praktyk adaptacyjnych w mie cie, współpraca z instytucjami
wspieraj cymi organizacj spotka tematycznych
Czynno 3.3. Współpraca z innymi miastami i platform wymiany wiedzy
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 3.4 Przeprowadzenie czynno ci zamówie publicznych zwi zanych z realizacj planu działania platformy
Czynno 3.5. Współpraca z wykonawc opracowania dot. dobrych praktyk adaptacyjnych w mie cie, współpraca z instytucjami
wspieraj cymi organizacj spotka tematycznych
Czynno 3.6. Współpraca z innymi miastami i platform wymiany wiedzy
E. Utrzymanie/konserwacja
Etap IV. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
Czynno 4.1 Monitoring procesu powoływania platformy oraz funkcjonowania powołanej platformy i/lub strony internetowej
(komponentu strony internetowej.

Zidentyfikowane przeszkody
w realizacji działania

(1) Brak wsparcia finansowego
(2) Niewła ciwe zarz dzanie platform

Powi zane
(+) pozytywny wpływ tak e w zakresie oddziaływania innych zjawisk klimatycznych i ich pochodnych, w zale no ci od tematyki prowadzonej
komponenty/sektory/obszary
platformy (np. jako ci powietrza)
i wpływ na nie
Wpływ realizacji działania na
rodowisko

Działanie b dzie miało pozytywny wpływ na rodowisko poprzez podniesienie poziomu wiadomo ci mieszka ców, danie mo liwo ci
wymiany wiedzy mi dzy mieszka cami i innymi jednostkami, w tym jednostkami samorz du itp.

Czas osi gni cia celu
adaptacji po wdro eniu
działania

Cel adaptacji osi gany b dzie sukcesywnie, w miar realizowania kolejnych działa inspirowanych dzi ki istnieniu Platformy. Realizacj
wszystkich przedsi wzi , a wi c osi gni cie 100% celu adaptacyjnego, zaplanowano do roku 2030.

Powi zane działania

brak

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):
Poddziałanie:
Zjawisko klimatyczne lub jego pochodna,
któremu działanie jest dedykowane:
Nr działania w katalogu:

20.1

Techniczne i nietechniczne zabezpieczenie zagro onych budynków i infrastruktury krytycznej w strefie zagro enia (powodzi ,
osuwiskami itp.)
Dalszy rozwój i modernizacja kanalizacji deszczowej w mie cie Jaworzno
OPADY - Deszcze nawalne
OPADY - Powodzie nagłe/powodzie miejskie
WIATR - burze (w tym burze z gradem)
Techniczne (T)
Grupa działa :
Organizacyjne (O)

Zastosowanie bł kitno-zielonej infrastruktury, zwi kszenie udziału powierzchni biologicznie czynnych, czy zagospodarowywanie wód opadowych w
miejscu powstawania, na obszarach intensywnej zabudowy miejskiej nie s wystarczaj ce dla zapewnienia skutecznego zabezpieczenia budynków,
obiektów i infrastruktury przed powodziami, w szczególno ci pochodnymi deszczy nawalnych (powodziami nagłymi/miejskimi). W sytuacji takiej
niezb dna jest budowa systemów kanalizacyjnych, przy czym w dobie post puj cych zmian klimatu nale y odchodzi od tradycyjnych metod
polegaj cych na jak najszybszym usuwaniu wody ze skanalizowanego obszaru, co powoduje jedynie transfer ryzyka w inne rejony miasta i kumulacj
zagro enia. Współczesnie preferowane s :
- kanalizacja deszczowa wraz z systemem odprowadzania powierzchniowego wód opadowych do lokalnych zbiorników opó niaj cych odpływ ze
zlewni, szczególnie w s siedztwie obiektów o du ej powierzchni dachu, parkingu itp.
- rozwój retencji kanałowej (np. poprzez przewymiarowywanie rednic ruroci gów i studni na kolektorach w stosunku do obowi zuj cych wymaga ,
- podczyszczanie i magazynowanie wód opadowych, a nast pnie ich ponowne wykorzystania do celów komunalnych (zmywanie ulic, podlewanie
zieleni).
Opis działania

Dopiero w ostateczno ci, po analizie i obiektywnym wykluczeniu mo liwo ci zrealizowania powy szych rozwi za , rozwa ana powinna by budowa
tradycyjnego systemu kanalizacyjnego.
Mimo wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej w Jaworznie, dochodzi do lokalnych podtopie w wyniku deszczy nawalnych, burz i innych
gwałtownych zjawisk atmosferycznych powoduj cych obfite opady deszczu. Mo e by to spowodowane mał przepustowo ci istniej cych lub
projektowanych instalacji, które maj odprowadza nadmiar wody z dachów lub ulic. Woda opadowa z dachów, tarasów, a tak e zagł bie przy
cianach zewn trznych budynków, powinna by odprowadzana do wyodr bnionej kanalizacji deszczowej lub lokalnie zagospodarowana w miejscu
powstania. Przy przewidywanych zmianach klimatycznych niezb dne jest zwi kszenie mo liwo ci przepustowo ci kanalizacji deszczowej oraz jej
systematyczny rozwój w nowo powstaj cych cz ciach miasta.
Zakres działania:
1. Aktualizacja danych dotycz cych kanalizacji deszczowej w Jaworznie.
2. Budowa i podł czenie kanalizacji deszczowej na terenach nowych osiedli z uwzgl dnieniem najnowszych metod obliczeniowych dotycz cych
wymaganej przepustowo ci.
3. Modernizacja wra liwych odcinków kanalizacji deszczowej.

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na negatywne skutki deszczy nawalnych i powodzi (w tym powodzi nagłych/miejskich oraz powodzi od strony rzek) i
osuwisk.

Opis miary osi gni cia celu

Wska niki produktu:
- Długo wybudowanej kanalizacji deszczowej [km]
- Sumaryczna pojemno zastosowanych rozwi za retencyjnych (retencja kanałowa, zbiorniki itp.) [tys. m3]
Wska nik rezultatu:
- Zmniejszenie wska ników odpływu z opomiarowanego systemu kanalizacyjnego do odbiorników (maksymalnego godzinowego, sumarycznego
rocznego) [%]
Wska nik oddziaływania:
- Spadek zagro enia i ryzyka powodziowego na obszarach interwencji [ocena ekspercka, np. na podstawie skutków zdarze historycznych przed i po
budowie systemu]

Odpowiedzialny za realizacj

Urz d Miejski w Jaworznie

Zidentyfikowane ryzyka
redukowane poprzez działanie

Wysokie ryzyka zwi zane z oddziaływaniem deszczy nawalnych i powodzi nagłych/miejskich na sektory/obszary: zdrowie publiczne, energetyka,
goaspodarka wodna oraz gospodarka przestrzenna miasta.

Kolejne kroki do wdro enia

Etap I. Okre lenie zało e projektowych dla tworzenia kanalizacji deszczowej
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Wyznaczenie osób odpowiedzianych za realizacj zadania
Czynno 1.2. Opracowanie inwentaryzacji stanu istniej cego
Czynno 1.2. Analiza mo liwo ci lokalizacji poszczególnych elementów na wyznaczonych obiektach
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1 Okre lenie wielko ci bud etu dla działania
Czynno 2.2 Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej wraz z projektem układu sieci
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Wybór wykonawcy
Czynno 3.2 Wykonanie poszczególnych elementów
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 4.1 Promocja zastosowanych rozwi za
E. Utrzymanie/konserwacja
Czynno 5.1 Utrzymanie roczne elementów kanalizacji
Etap IV. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
Czynno 4.1 Monitoring zainstalowanych elementów pod k tem trwało ci elementów

Zidentyfikowane przeszkody w
realizacji działania

(1) Niewła ciwe rozpoznanie potrzeb i mo liwych rozwi za .
(2) Presja społeczna na zastosowanie rozwi za tradycyjnych.
(3) Brak rodków finansowych na zwi kszone koszty inwestycyjne.

Powi zane
komponenty/sektory/obszary i
wpływ na nie

(+) transport, przemysł (w tym budownictwo), usługi (ograniczenie wra liwo ci obiektów i infrastruktury)
(-) Ró norodno biologiczna - ograniczenie obiegu wody przyrodzie

Wpływ realizacji działania na
rodowisko

Pozytywny, w skali zmiennej w zale no ci od zakresu ostatecznie zastosowanych rozwi za .

Czas osi gni cia celu adaptacji po Cel adaptacji osi gany b dzie sukcesywnie, w miar oddawania do u ytku kolejnych odcinków kanalizacji. Realizacj wszystkich przedsi wzi
osi gni cie 100% celu adaptacyjnego zaplanowano na rok 2030.
wdro eniu działania
Powi zane działania

Dz. nr 10.1 Wizualizacja rozkładu ryzyka w mie cie - Stworzenie modelu hydraulicznego dla miasta Jaworzna

, a wi c

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):
Poddziałanie:
Zjawisko klimatyczne lub jego pochodna,
któremu działanie jest dedykowane:

Nr działania w katalogu:

20.2

Techniczne i nietechniczne zabezpieczenie zagro onych budynków i infrastruktury krytycznej w strefie zagro enia
(powodzi , osuwiskami itp.)
Utrzymanie i konserwacja budowli i urz dze przeciwpowodziowych oraz melioracyjnych
OPADY - Deszcze nawalne
OPADY - Powód od strony rzek
OPADY - Powodzie nagłe/powodzie miejskie
WIATR - burze (w tym burze z gradem)
Grupa działa :

Techniczne (T)

Głównymi rzekami na terenie Jaworzna s Przemsza i Biała Przemsza, wyst puj tez liczne cieki i rowy melioracyjne. W celu utrzymania
niskiego poziomu ryzyka od strony rzek, niezb dne jest utrzymanie i konserwacja urz dze przeciwpowodziowych i melioracyjnych w
dobrym stanie, przy czym preferowane jest ł czenie ich z rozwi zaniami przyjaznymi rodowisku (odtwarzanie bagien i mokradeł,
meandryzacja cieków itp). Działanie to jest konieczne dla zapewnienia bezpiecze stwa przeciwpowodziowego mieszka ców.
Opis działania
Działanie swoim zakresem b dzie obejmowało:
1. Inwentaryzacj brzegów cieków pod wzgl dem konieczno ci utrzymania i/lub ustabilizowania.
2. Wybór metody naturalnej stabilizacji.
3. Realizacja prac

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na negatywne skutki deszczy nawalnych i powodzi (w tym powodzi nagłych/miejskich oraz powodzi od
strony rzek).

Opis miary osi gni cia celu

Wska niki produktu:
Liczba lub długo urz dze poddanych konserwacji w ci gu roku [szt. lub m]
Długo ustabilizowanych brzegów (w tym metodami naturalnymi) [m]
Wska nik rezultatu:
- Zmniejszenie wska ników odpływu ze zlewni (maksymalnego, sumarycznego rocznego itp., np. na podstawie pomiarów
wodowskazowych) [%]
Wska nik oddziaływania:
- Spadek zagro enia i ryzyka powodziowego na obszarach interwencji [ocena ekspercka, np. na podstawie skutków zdarze historycznych
przed i po budowie systemu]

Odpowiedzialny za realizacj

Urz d Miasta Jaworzno, Wody Polskie

Działanie b dzie redukowało ryzyko zwi zane z powodzi od strony rzeki oraz z wyst pieniem powodzi miejskich (w wyniku deszczy
Zidentyfikowane ryzyka
redukowane poprzez działanie nawalnych).

Kolejne kroki do wdro enia

Etap I. Okre lenie zało e dla utrzymania i konserwacji budowli i urz dze wodnych
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Wyznaczenie osób odpowiedzianych za realizacj zadania
Czynno 1.2. Wybór obiektów - analiza formalno-prawna oraz techniczna
Czynno 1.2. Analiza mo liwo ci lokalizacji poszczególnych elementów na wyznaczonych obiektach
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1 Okre lenie wielko ci bud etu dla działania
Czynno 2.2 Przygotowanie projektów poszczególnych projektów
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Wybór wykonawcy
Czynno 3.2 Wykonanie poszczególnych elementów
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 4.1 Promocja zastosowanych rozwi za
E. Utrzymanie/konserwacja
Czynno 5.1 Utrzymanie poszczególnych elementów odpowiednim stanie (piel gnacja)
Etap IV. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
Czynno 6.1 Monitoring zainstalowanych elementów pod k tem trwało ci elementów

(1) Niewła ciwe rozpoznanie potrzeb i mo liwych rozwi za .
Zidentyfikowane przeszkody w
(2) Presja społeczna na zastosowanie rozwi za tradycyjnych.
realizacji działania
(3) Brak rodków finansowych na zwi kszone koszty inwestycyjne.

Powi zane
(+) transport, przemysł (w tym budownictwo), usługi (ograniczenie wra liwo ci obiektów i infrastruktury)
komponenty/sektory/obszary i
(-) Ró norodno biologiczna - ograniczenie obiegu wody przyrodzie
wpływ na nie
Wpływ realizacji działania na
rodowisko

Pozytywny, w skali zmiennej w zale no ci od zakresu ostatecznie zastosowanych rozwi za .

Czas osi gni cia celu
adaptacji po wdro eniu
działania

Utrzymanie i konserwacja jest działaniem ci głym, a cel adaptacji osi gany b dzie sukcesywnie po wykonaniu kolejnych
etapów/przedsi wzi . Realizacj wszystkich przedsi wzi , a wi c osi gni cie 100% celu adaptacyjnego, zaplanowano do ko ca okresu
obowi zywania MPA, czyli na rok 2030.

Powi zane działania

Dz. nr 10.1 Wizualizacja rozkładu ryzyka w mie cie - Stworzenie modelu hydraulicznego dla miasta Jaworzna

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):
Poddziałanie:

Zjawisko klimatyczne lub jego
pochodna, któremu działanie jest
dedykowane:

Techniczne i nietechniczne zabezpieczenie zagro onych budynków i infrastruktury krytycznej w
strefie zagro enia (powodzi , osuwiskami itp.)
Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej w Jaworznie
TERMIKA - Fale upałów
TERMIKA - Temperatura maksymalna
OPADY - Deszcze nawalne
OPADY - Powodzie nagłe/miejskie
WIATR - Burze (w tym burze z gradem)
WIATR - Silny i bardzo silny wiatr
Techniczne (T)

Nr działania w katalogu:

21.2

Grupa działa :
Organizacyjne (O)

Modernizacja sieci energetycznej to jedyne skuteczne działanie, zapobiegaj ce masowym awariom, spowodowanym
niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi, tj. fale upałów, silny wiatr, deszcze nawalne czy burze. Działanie
pozwala zwi kszy niezawodno dostaw energii i zmniejsza straty w przesyle energii.
Opis działania

Zakres działania:
1. Inwentaryzacja miejsc, które wymagaj modernizacji lub rozbudowy sieci energetycznej.
2. Wymiana i modernizacja infrastruktury sieciowej.
3. Przył czanie nowych u ytkowników indywidualnych i przemysłowych.
4. Skablowanie sieci napowietrznych w miejscach szczególnie nara onych na działanie silnego wiatru.

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na zjawiska zwi zane z temperatur powietrza (fale upałów, temperatura maksymalna).
oraz na wyst powanie wiatru (silny i bardzo silny wiatr, burze [w tym burze z gradem]).

Opis miary osi gni cia
celu

Wska nik produktu:
Długo sieci energetycznej poddanej modernizacji [m]
Wska nik rezultatu:
Zmniejszenie liczby awarii i przerw w dostawie pr du [liczba/rok]

Odpowiedzialny za
realizacj

Administrator/wła ciciel sieci przesyłowej i dystrybucyjnej

Zidentyfikowane ryzyka
redukowane poprzez
działanie

Działanie b dzie redukowało wysokie ryzyko dla systemu energetycznego w mie cie ze wzgl du na oddziaływanie
wysokich temperatur oraz wiatru i burz (zwi zane z przeci eniem energetycznym oraz awariami).

Kolejne kroki do
wdro enia

Zidentyfikowane
przeszkody w realizacji
działania

Etap I. Okre lenie zało e dla modernizacji i rozbudowy sieci energetycznej
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Wyznaczenie osób odpowiedzianych za realizacj zadania
Czynno 1.2. Wybór obiektów - analiza finansowej, ekonomicznej oraz oddziaływania na rodowisko
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1 Okre lenie wielko ci bud etu dla działania
Czynno 2.2 Przygotowanie projektów
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Wybór wykonawcy posiadaj cego odpowiednie uprawnienia
Czynno 3.2 Wykonanie poszczególnych elementów sieci
D. Wdro enie rozwi zania
brak
E. Utrzymanie/konserwacja
Czynno 3.3 Utrzymanie poszczególnych elementów w odpowiednim stanie
Etap IV. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
Czynno 4.1 Monitoring zainstalowanych elementów pod k tem trwało ci elementów
(1) Brak rodków finansowych
(2) bierno administratora sieci

Powi zane
(+) Zdrowie-publiczne - zapewnienie bezpiecze stwa (wzrost bezpiecze stwa zasilania)
komponenty/sektory/obs (+) Transport - transport publiczny miejski - zapewnienie bezpiecze stwa transportu (w kontek cie u ytkowania
autobusów elektrycznych)
zary i wpływ na nie
Wpływ realizacji
Ewentualny wpływ jedynie w trakcie realizacji inwestycji, uzale niony od zastosowanej metody, raczej neutralny.
działania na rodowisko
Czas osi gni cia celu
adaptacji po wdro eniu
działania

Modernizacja, utrzymanie i konserwacja sieci energetycznej jest działaniem ci głym, a cel adaptacji osi gany b dzie
sukcesywnie po wykonaniu kolejnych etapów/przedsi wzi . Realizacj wszystkich przedsi wzi , a wi c osi gni cie
100% celu adaptacyjnego, zaplanowano do ko ca okresu obowi zywania MPA, czyli na rok 2030.

Powi zane działania

brak

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):

Budowa systemu optymalizacji zu ycia wody w mie cie Jaworzno

Poddziałanie:

Opracowanie Wytycznych w zakresie technologii odzysku i ponownego wykorzystania wody szarej i wody
deszczowej

Zjawisko klimatyczne lub jego pochodna,
któremu działanie jest dedykowane:

OPADY - Okresy bezopadowe z wysok temperatur

Nr działania w katalogu:

Opis działania

24.1

Grupa działa :

Organizacyjne (O)
Informacyjno-Edukacyjne (IE)

Celem działania jest opracowanie Wytycznych, które b d mogły by doł czane do SIWZ-u oraz wypracowanie przez miasto systemu
zach cania inwestorów do zastosowania odzysku wody szarej i deszczowej w budownictwie.
Wykorzystanie wody szarej wydaje si bardziej perspektywiczne m.in. ze wzgl du na stabilno zasilania (niezale no od opadów
atmosferycznych) i opłacalne zwłaszcza w obiektach zbiorowego zakwaterowania, zakładach przemysłowych, centrach rekreacji i
sportu oraz hotelach, placówkach o wiatowych czyli tam, gdzie jest zu ywana du a ilo wody. Powtórne zu ycie wody szarej na cele
gospodarcze pozwala zredukowa zu ycie wody o ok. 40-50%. Dodatkowo ilo
dost pnej wody szarej nie jest bezpo rednio
uzale niona od zmiennych warunków atmosferycznych i mo e stanowi stabilne ródło wody.
Działanie swoim zakresem b dzie obejmowało:
1. Opracowanie Wytycznych w zakresie recyklingu wody deszczowej i wody szarej.
2. Wypracowanie dla inwestorów systemu promocji zastosowania ekologicznych rozwi za recyklingu wody deszczowej i wody szarej
w budownictwie.

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na wyst powanie powodzi (powodzi miejskich/nagłych [woda deszczowa]).
Zwi kszenie odporno ci miasta na wyst powanie suszy (długotrwałe okresy bezopadowe, okresy bezopadowe z wysok temperatur ).

Opis miary osi gni cia celu

Wska nik produktu:
Opracowanie i wdro enie Wytycznych [tak/nie]
Wska nik rezultatu:
Liczba obiektów, w których zastosowano nowoczesne metody odzysku wody szarej i deszczowej [szt]
Wska nik oddziaływania:
Zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w wode {%]

Odpowiedzialny za realizacj

Urzad Miejski w Jaworznie

Zidentyfikowane ryzyka
redukowane poprzez działanie

Działanie b dzie redukowało wysokie ryzyko dla sektora zdrowie publiczne zwi zane z okresami bezopadowymi z wysok temperatur .
Etap I. Okre lenie zało e projektowych dla tworzenia Wytycznych w zakresie wody szarej i wody deszczowej
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Wyznaczenie osób odpowiedzianych za realizacj zadania

Kolejne kroki do wdro enia

Czynno 1.2. Analiza planowanych do budowy obiektów pod k tem mo liwo ci zastosowania systemów recyklingu wody
szarej i wód opadowych
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1 Okre lenie wielko ci bud etu dla działania
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Opracowanie Wytycznych
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 3.3 Wybór obiektów
Czynno 3.2 Uwzgl dnienie w SIWZ opracowanych Wytycznych
E. Utrzymanie/konserwacja
Czynno 3.4 Aktualizacja Wytycznych pod k tem obowi zuj cego prawa i potrzeb
Etap IV. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
Czynno 4.1 Monitoring uwzgl dniania Wytycznych w SIWZ

Zidentyfikowane przeszkody w (1) Niech inwestorów.
(2) Brak podstaw prawnych umo lwiaj cych wymuszenie okre lonych działa .
realizacji działania
Powi zane
komponenty/sektory/obszary i
wpływ na nie

(+) Gospodarka wodna, Podsystem zaopatrzenia w wod , Podsystem gospodarki ciekowej - zmniejszenie poboru wody pitnej,
zmniejszenie ilo ci odprowadzanych cieków.

Wpływ realizacji działania na
rodowisko

Brak bezpo redniego wpływu.

Czas osi gni cia celu adaptacji
Działanie powinno przynie
po wdro eniu działania
Powi zane działania

pierwsze efekty po opracowaniu i wdro eniu Wytycznych, co zaplanowano na rok 2022

24.2 Rozwój systemu zarz dzania i monitoringu zu ycia wody w Jaworznie

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):
Poddziałanie:
Zjawisko klimatyczne lub jego pochodna,
któremu działanie jest dedykowane:
Nr działania w katalogu:

Opis działania

24.2

Budowa systemu optymalizacji zu ycia wody w Jaworznie
Rozwój systemu zarz dzania i monitoringu zu ycia wody w Jaworznie
OPADY - Okresy bezopadowe z wysok temperatur
TERMIKA - Temperatura maksymalna
TERMIKA - Fale upałów
Grupa działa :

Informacyjno-Edukacyjne (IE)
Organizacyjne (O)

Podstawowy zakres systemu optymalizacji zu ycia wody obejmuje monitoring zu ycia wody poprzez zastosowanie nowoczesnych,
precyzyjnych wodomierzy o szerokim zakresie pomiaru, a nast pnie budow bazy danych o zu yciu wody przez ró ne grupy
u ytkowników.
Analiza tak zebranych danych, w odniesieniu do pomiarów na czynnej sieci wodoci gowej, umo liwi racjonalne zarz dzanie
zasobami wodnymi, precyzyjne kierowanie akcji edukacyjnych na temat ochrony zasobów wodnych oraz podejmowanie
wła ciwych decyzji w kwestii modernizacji i rozwoju sieci wodoci gowych.
Mo liwo sukcesywnej realizacji działania w kolejnych cz ciach podsystemu dystrybucji wody daje elastyczno wprowadzania
korekt w trakcie wdra ania działania
Działanie swoim zakresem b dzie obejmowało:
1. Promocja systemu monitoringu zu ycia wody w ród mieszka ców Jaworzna.
2. Zastosowanie nowoczesnych, precyzyjnych wodomierzy o szerokim zakresie pomiaru.
2. Analiza bazy danych z siec monitoringu pod k tem racjonalnego zarz dzania zasobami wodnymi, precyzyjne kierowanie akcji
edukacyjnych, podejmowania modernizacji i rozwoju sieci wodoci gowych.

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na wyst powanie wysokich temperatur i fal upałów oraz okresów bezopadowych z wysok
temperatur , w zakresie ektorów/obszarfów zdrowie publiczne i gospodarka wodna.

Opis miary osi gni cia celu

Wska niki produktu:
Budowa systemu informatycznego [tak/nie[
Ilo zamontowanych nowoczesnych wodomierzy [szt./rok]
Wska nik rezultatu:
Procent odbiorców obj tych nowoczesnym systemem opomiarowania [%]
Spadek strat wody w sieci [%, p.p.]
Wska nik oddziaływania:
Spadek wska nika zu ycia wody na mieszka ca [%, m3/mieszk/m-c]]

Odpowiedzialny za realizacj

Urz d Miejski w Jaworznie, MPWiK

Działanie b dzie redukowało wysokie ryzyko dla sektora zdrowie publiczne zwi zane z okresami bezopadowymi z wysok
Zidentyfikowane ryzyka
redukowane poprzez działanie temperatur .
Kolejne kroki do wdro enia

Etap I. Okre lenie zało e projektowych dla tworzenia systemu monitoringu
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Powołanie Zespołu/Wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego ds. realizacji, koordynacji i monitoringu
w strukturze jednostki zarz dzaj cej miejsk sieci wodoci gow
Czynno 1.2. Analiza skali i przyczyn strat wody w sieci
Czynno 1.3 Wytypowanie obszarów interwencji (według rodzaju: infrastruktura, odbiorcy; oraz poło enia: dzielnica,
obszar zaopatrzenia itp.)
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1 Przygotowanie bud etu na realizacj
Czynno 2.2 Przygotowanie harmonogramu realizacji
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Przygotowanie/zlecenie projektów dla poszczególnych obszarów interwencji zgodnie z
harmonogramem realizacji
Czynno 3.2 Realizacja zada w poszczególnych obszarach interwencji zgodnie z harmonogramem realizacji
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 3.3 Promocja zrównowa onego wykorzystywania zasobów, w tym oszcz dzania wody pitnej
E. Utrzymanie/konserwacja
Czynno 3.4 Utrzymanie poszczególnych elementów w odpowiednim stanie (piel gnacja)
Etap IV. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
Czynno 4.1 Monitoring poziomu strat wody w sieci wodoci gowej
Czynno 4.2 Monitoring zmian w kosztach zaopatrzenia w wod odbiorców indywidualnych

(1) Brak rodków finansowych.
Zidentyfikowane przeszkody w
(2) Opór społecze stwa.
realizacji działania
(3) Brak podstaw prawnych umo lwiaj cych wymuszenie okre lonych działa .
Powi zane
(+) Gospodarka wodna, Podsystem zaopatrzenia w wod , Podsystem gospodarki ciekowej - zmniejszenie poboru wody pitnej,
komponenty/sektory/obszary i
zmniejszenie ilo ci odprowadzanych cieków.
wpływ na nie
Wpływ realizacji działania na
rodowisko

Bezpo redni wpływ na rodowisko b dzie neutralny, potencjalnie mo liwy b dzie pozytywny wpływ na zasoby wodne w razie
racjonalizacji wykorzystania i ograniczenia poborów.

Czas osi gni cia celu
adaptacji po wdro eniu
działania

Optymalizacja zu ycia wody w skali rozległej sieci wodoci gowej jest działaniem czasochłonnym, ale cel adaptacji osi gany
b dzie sukcesywnie po wykonaniu kolejnych etapów/przedsi wzi . Realizacj wszystkich przedsi wzi , a wi c osi gni cie
100% celu adaptacyjnego, zaplanowano do ko ca okresu obowi zywania MPA, czyli na rok 2030.

Powi zane działania

24.1 Opracowanie Wytycznych w zakresie technologii odzysku i ponownego wykorzystania wody szarej i wody deszczowej

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):
Poddziałanie:

Wytyczne planistyczne/urbanistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych
Obj cie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego całego miasta
OPADY - Powodzie nagłe/ powodzie miejskie
OPADY - Deszcze nawalne
Zjawisko klimatyczne lub jego pochodna,
TERMIKA - Fale upałów
któremu działanie jest dedykowane:
TERMIKA - Temperatura maksymalna
WIATR - Burze (w tym burze z gradem)
Organizacyjne (O)
Nr działania w katalogu:
29.1
Grupa działa :
Informacyjno-edukacyjne (IE)
Obj cie mpzp całego miasta przyczyni si do prowadzenia spójnej polityki miasta obejmuj cej zintegrowane działania gospodarcze i
społeczne, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwało ci podstawowych procesów przyrodniczych. Zagwarantuje to
mo liwo
zaspokajania podstawowych potrzeb społeczno ci zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokole .
Zapobiegnie to równie nasilaniu si konfliktów przestrzennych w mie cie.

Opis działania

Aby w pełni zrealizowa cel działania, w mpzp nale y uwzgl dnia nast puj ce kwestie:
1. Opracowywanie mpzp dla obszarów obejmuj cych co najmniej jednolite obszary urbanistyczne, unikanie opracowywania planów
dla niewielkich terenów (lub opracowywanie Master Planów dla całych dzielnic/osiedli)
2. Wyznaczanie w obr bie miasta zwartych obszarów zabudowy - ograniczenie "rozlewania si " miasta
3. Wyznaczanie obszarów aktywno ci gospodarczej w miejscach wyst powania niezb dnych sieci infrastruktury technicznej
(wodoci gowej, kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej)
4. Wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej (o minimalnej szeroko ci 10 m) pomi dzy obszarami aktywno ci gospodarczej a terenami
zabudowy mieszkaniowej
5. Okreslenie w MPZP zapisów dotyczacych:
a) zachowania terenów i obiektów cennych przyrodniczo oraz korytarzy ekologicznych (w tym o znaczeniu lokalnym),
b) wyznaczania terenów zieleni urz dzonej dla wszystkich osiedli,
c) zachowania korytarzy przewietrzaj cych miasto,
d) zapewnienia minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w MPZP dla wszystkich przeznacze , na przykład:
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 40%,
- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 35%,
- tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej - 30%,
- tereny zabudowy usługowej - 25%,
- tereny komunikacyjne - 10%,
- tereny zabudowy przemysłowej - 25%,
- tereny cenne przyrodniczo - 90%.

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na wyst powanie ekstremalnych zjawisk pogodowych - opadów, wysokich temperatur i burz (w tym
burz z gradem).

Opis miary osi gni cia celu

Wska niki produktu:
Powierzchnia miasta obj ta mpzp [%, ha]
Powierzchnia miasta pokryta MPZP uwzgl dniaj cymi zalecenia MPA [ha]
Wska nik rezultatu:
Liczba przedsi wzi zrealizowanych w oparciu o nowe zapisy, uwzgl dniaj ce potrzeby adaptacyjne [szt]
Wska nik oddziaływania:
Wzrost wzgl dnego udziału powierzchni biologicznie czynnych na obszarach zabudowy [%, p.p]

Odpowiedzialny za realizacj

Urz d Miejski w Jaworznie

Zidentyfikowane ryzyka
redukowane poprzez działanie

Realizacja działania b dzie redukowała ryzyko zwi zane z lokalnymi podtopieniami zwi zanymi z deszczami nawalnymi i burzami.
Ponadto zredukuje ryzyko zwi zane ze stresem termicznym towarzysz cym wysokiej temperaturze powietrza.

Kolejne kroki do wdro enia

Etap I. Okre lenie zało e dla obj cia mpzp całego miasta
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Wyznaczenie osób odpowiedzianych za realizacj zadania
Czynno 1.2. Przyst pienie do sporz dzenia mpzp (uchwały rady miasta)
Czynno 1.3. Uwzgl dnienie w zapisach mpzp rozwi za słu cych adaptacji do zmian klimatu
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1 Okre lenie wielko ci bud etu
Czynno 2.2 Zebranie wniosków dotycz cych przyst pienia do sporz dzenia mpzp
Czynno 2.3 Ustalenie harmonogramu przyst powania do mpzp
Czynno 2.4 Uchwały rady miasta w sprawie przyst pienia do sporz dzenia mpzp
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Wybór wykonawcy
Czynno 3.2 Opracowanie mpzp
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 3.3 Udział społecze stwa w opracowaniu dokumentacji
E. Utrzymanie/konserwacja
Czynno 3.4 Uchwalenie mpzp
Etap IV. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
Czynno 4.1 Przegl d mpzp oraz jego zgodno ci z nowszymi dokumentami i potrzebami

Zidentyfikowane przeszkody w
realizacji działania

(1) Brak rodków finansowych.
(2) Opór społecze stwa.
(3) Brak podstaw prawnych umo liwiaj cych wymuszenie okre lonych działa .

Powi zane
komponenty/sektory/obszary i
wpływ na nie

Wszystkie (prawidłowe planowanie przestrzenne przyczyni si do ogólnego wzrostu odporno ci miasta na ekstremalne zjawiska
pogodowe i inne zagro enia).

Wpływ realizacji działania na
rodowisko

Poprawa stanu zieleni miejskiej, w tym pozytywny wpływ na bioró norodno miasta. Poprawa klimatu akustycznego w mie cie lub
wybranych cz ciach miasta. Poprawa jako ci powietrza atmosferycznego i topoklimatu.

Obj cie obszaru całego miasta MPZP zaktualizowanymi do potrzeb adaptacji do zmian klimatu jest procesem czasochłonnym, ale cel
Czas osi gni cia celu adaptacji po
adaptacji osi gany b dzie sukcesywnie po wykonaniu kolejnych etapów. Realizacj wszystkich przedsi wzi , a wi c osi gni cie
wdro eniu działania
100% celu adaptacyjnego, zaplanowano do ko ca okresu obowi zywania MPA, czyli na rok 2030.
Powi zane działania

29.2 Opracowanie Master Planu dla spójnego systemu zieleni
29.3 Kontrola zgodno ci i trwało ci inwestycji z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):
Poddziałanie:

Wytyczne planistyczne/urbanistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych
Opracowanie Master Planu dla spójnego systemu zieleni
OPADY - Powodzie nagłe/ powodzie miejskie
OPADY - Deszcze nawalne
OPADY - Okresy bezopadowe z wysok temperatur
TERMIKA - Fale upałów
TERMIKA - Temperatura maksymalna
WIATR - Burze (w tym burze z gradem)

Zjawisko klimatyczne lub jego pochodna,
któremu działanie jest dedykowane:

Nr działania w katalogu:

29.2

Grupa działa :

Organizacyjne (O)

Informacyjno-edukacyjne (IE)
Master Plan dla rozwoju spójnego systemu zieleni to dokument słu cy poprawie jako
ycia w mie cie i podniesieniu walorów
estetycznych, wprowadza tak e ład przestrzenny, zharmonizowanie miasta ze rodowiskiem przyrodniczym, kulturowym i
krajobrazem.
Spójny system zieleni w mie cie powinien obejmowa wszystkie mo liwe formy zieleni urz dzonej i nieurz dzonej z uwzgl dnieniem
elementów zielono-bł kitnej infrastruktury. Nale y d y do powi zania ze sob ju istniej cych terenów zieleni miejskiej (parki, lasy,
skwery, ziele ce itp.) poprzez zastosowanie elementów zieleni wielopi trowej pomi dzy tymi terenami.

Opis działania
Działanie to powinno obejmowa :
1. Analiza stanu istniej cego - potencjału i potrzeb terenów zieleni, wymogów przestrzeni miejskiej i oczekiwa mieszka ców.
1. Opracowanie Master Planu dla rozwoju spójnego systemu zieleni.
2. Uwzgl dnienie zało e Master Planu w Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Jaworzna.
3. Uwzgl dnienie w MPZP zieleni wielopi trowej zgodnie z Master Planem.

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na wyst powanie ekstremalnych zjawisk pogodowych - opadów nawalnych i powodzi, wysokich
temperatur i burz (w tym burz z gradem), okresów bezopadowych z wysok temperatura.

Opis miary osi gni cia celu

Wska nik produktu:
Opracowanie Master Planu [tak/nie]
Wska nik rezultatu:
Wzrost wzgl dnego udziału powierzchni poszczególnych rodzajów terenów zieleni w powierzchni miasta [%, p.p]

Odpowiedzialny za realizacj

Urz d Miejski w Jaworznie

Zidentyfikowane ryzyka
redukowane poprzez działanie

Wdro enie zapisów Master Planu b dzie redukowało ryzyko zwi zane z lokalnymi podtopieniami zwi zanymi z deszczami nawalnymi.
Ponadto zredukuje ryzyko zwi zane ze stresem termicznym towarzysz cym wysokiej temperaturze powietrza.

Kolejne kroki do wdro enia

Etap I. Okre lenie zało e dla opracowania Master Planu
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Wyznaczenie osób odpowiedzianych za realizacj zadania
Czynno 1.2 Przyst pienie do sporz dzenia Master Planu
Czynno 1.3 Uwzgl dnienie w zapisach Master Planu konieczno ci uspójnienia systemu zieleni
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1 Okre lenie wielko ci bud etu
Czynno 2.2 Przeprowadzenie analiz i zebranie wniosków dotycz cych terenów zieleni oraz potrzeb mieszka ców
Czynno 2.3 Ustalenie harmonogramu opracowania Master Planu
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Wybór wykonawcy
Czynno 3.2 Opracowanie Master Planu
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 3.3 Udział społecze stwa w opracowaniu dokumentacji
E. Utrzymanie/konserwacja
Czynno 3.4 Przyj cie Master Planu
Etap VI. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
Czynno 4.1 Uwzgl dnienie zapisów Master Planu w Studium i MPZP

Zidentyfikowane przeszkody w
realizacji działania

(1) Opór społeczny (presja na zabudow atrakcyjnych terenów inwestycyjnych)

Powi zane
komponenty/sektory/obszary i
wpływ na nie

(+) Gospodarka przestrzenna - zachowanie ładu przestrzennego.
(+) Gospodarka wodna/zdrowie mieszka ców/rekreacja/gospodarka przestrzenna - zwi kszenie powierzchni biologicznie czynnej.
(+) Bioró norodno - zwi kszenie bioró norodno ci.

Wpływ realizacji działania na
rodowisko

Brak bezpo redniego wpływu.

Czas osi gni cia celu adaptacji po
Działanie powinno przynie
wdro eniu działania
Powi zane działania

pierwsze efekty po opracowaniu i wdro eniu Wytycznych, co zaplanowano na rok 2022

29.1 Obj cie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego całego miasta
29.3 Kontrola zgodno ci i trwało ci inwestycji z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):

Wytyczne planistyczne/urbanistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych

Poddziałanie:

Kontrola zgodno ci i trwało ci inwestycji z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Zjawisko klimatyczne lub jego pochodna,
któremu działanie jest dedykowane:

OPADY - Powodzie nagłe/ powodzie miejskie
OPADY - Deszcze nawalne
TERMIKA - Fale upałów
TERMIKA - Temperatura maksymalna
WIATR - Burze (w tym burze z gradem)

Nr działania w katalogu:

Opis działania

29.3

Grupa działa :

Organizacyjne (O)

Informacyjno-edukacyjne (IE)
Przestrzeganie zapisów mpzp jest szczególnie istotne dla zachowania równowagi przyrodniczej i społecznej miasta. Zachowanie
wskazanych w mpzp powierzchni biologicznie czynnych dla wszystkich rodzajów przeznacze jest wa ne dla zachowania
równowagi biologicznej i prawidłowego obiegu wody w mie cie oraz łagodzenia stresu termicznego. Nadzór i kontrola nad
przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w tym zgodno ci zagospodarowania terenu z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego (mpzp) oraz wymaganiami ochrony rodowiska jest jednym z obowi zków organów
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego zgodnie z ustaw Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
pó n. zm.). Oprócz samych nadzorów i kontroli wskazane jest tez prowadzenie działa informacyjnych w tym zakresie.
Działanie b dzie obejmowało:
1. Przeprowadzanie kampanii społecznej dotycz cej zagospodarowania przestrzennego i konieczno ci przestrzegania zapisów
mpzp przez wszystkich inwestorów.
2. Kontrola inwestycji w trakcie budowy pod k tem przestrzegania zapisów mpzp.
3. Cykliczna kontrola zrealizowanych inwestycji pod k tem trwało ci przestrzegania zapisów mpzp.

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na wyst powanie ekstremalnych zjawisk pogodowych - opadów, wysokich temperatur i burz (w
tym burz z gradem).

Opis miary osi gni cia celu

Wska niki produktu:
Liczba przeprowadzonych kontroli [szt.]
Licza osób, które wzi ły udział w działaniach informacyjnych (uczestnicy wydarze ) [os.]
Wska nik rezultatu:
Liczba zidentyfikowanych przypadków przedsi wzi naruszaj cych zapisy MPZP, doprowadzonych do stanu zgodno ci [szt]
Wska nik oddziaływania:
Wzrost wzgl dnego udziału powierzchni biologicznie czynnych na obszarach zabudowy [%, p.p]

Odpowiedzialny za realizacj

Urz d Miejski w Jaworznie, nadzór budowlany

Realizacja działania, to znaczy zapewnienie zgodno ci realizowanych przedsi wzi z zapisami MPZP, a tym samym dotrzymanie
Zidentyfikowane ryzyka
wymogów adaptacyjnych, b dzie redukowało ryzyko zwi zane z lokalnymi podtopieniami zwi zanymi z deszczami nawalnymi.
redukowane poprzez działanie
Ponadto zredukuje ryzyko zwi zane ze stresem termicznym towarzysz cym wysokiej temperaturze powietrza.
Kolejne kroki do wdro enia

Etap I. Okre lenie zało e dla kontroli zgodno ci i trwało ci inwestycji z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Wyznaczenie osób odpowiedzianych za realizacj zadania
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1 Okre lenie wielko ci bud etu
Czynno 2.2 Opracowanie zakresu kampanii informacyjnej
Czynno 2.3 Ustalenie harmonogramu kontroli
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Wybór wykonawcy
Czynno 3.2 Przeprowadzenie kampanii informacyjnej
Czynno 3.3 Prowadzenie kontroli (czynno ci gła)
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 3.3 Wzmocnienie wiadomo ci i udział społecze stwa w działaniach kontrolnych
E. Utrzymanie/konserwacja
Czynno 3.4 Informowanie społecze stwa o zmianach w przepisach
Etap IV. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
Czynno 4.1

(1) Brak rodków finansowych.
Zidentyfikowane przeszkody w
(2) Opór społecze stwa i przedsi biorców.
realizacji działania
(3) Brak podstaw prawnych umo liwiaj cych wymuszenie okre lonych działa .
Powi zane
komponenty/sektory/obszary i
wpływ na nie

Wszystkie (prawidłowe planowanie przestrzenne przyczyni si do ogólnego wzrostu odporno ci miasta na ekstremalne zjawiska
pogodowe i inne zagro enia).

Wpływ realizacji działania na
rodowisko

Poprawa stanu zieleni miejskiej, w tym pozytywny wpływ na bioró norodno miasta. Poprawa klimatu akustycznego w mie cie lub
wybranych cz ci miasta. Prawa jako ci powietrza atmosferycznego i topoklimatu.

Kontrola zgodno ci przedsi wzi z MPZP jest działaniem ci głym, a cel adaptacji osi gany b dzie sukcesywnie po wykonaniu
Czas osi gni cia celu adaptacji
kolejnych etapów. Realizacj wszystkich, a wi c osi gni cie 100% celu adaptacyjnego, zaplanowano do ko ca okresu
po wdro eniu działania
obowi zywania MPA, czyli na rok 2030.
Powi zane działania

29.1 Obj cie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego całego miasta
29.2 Opracowanie Master Planu dla spójnego systemu zieleni

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):

Budowa systemu rozwi za dla zapewnienia komfortu termicznego mieszka ców

Poddziałanie:

Rozwój form aktywnego sp dzania wolnego czasu, w tym rozwój i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w
Jaworznie
TERMIKA - Fale upałów
TERMIKA - Temperatura maksymalna
OPADY - Okresy bezopadowe z wysok temperatur
Techniczne (T)
31.1
Grupa działa :
Informacyjno-Edukacyjne (IE)
Organizacyjne (O)
Realizacja działania przy placówkach o wiatowych przyczyni si do promowania zdrowego i aktywnego trybu ycia w mie cie.
Odpowiednio ukształtowana ziele oddziela strefy przeznaczone dla ró nych form aktywno ci. Ziele , oprócz funkcji
wypoczynkowych i ozdobnych, reguluje równie wilgotno i temperatur oraz oczyszcza powietrze z pyłu i chroni od hałasu. Nale y
kła
nacisk na stosowanie nawierzchni przepuszczalnych i półprzepuszczalnych, co przyczyni si do zwi kszenie mo liwo ci
retencyjnych terenu. Zadanie to b dzie adekwatne tak e w przypadku modernizacji istniej cych obiektów, tak aby w jak najwi kszym
stopniu wykorzystywa dost pne metody i techniki.

Zjawisko klimatyczne lub jego pochodna,
któremu działanie jest dedykowane:

Nr działania w katalogu:

Opis działania

Miasto w najbli szym czasie planuje działania w tym zakresie tj.:
• Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie - budowa boisk
sportowych;
• "Ogrody tematyczne przy Szkole Podstawowej Nr 9" – utworzenie ogródków pokazowych na terenie szkoły
• "T czowy Raj – miejscem aktywnego wypoczynku i zabawy wszystkich dzieci" przy Przedszkolu Miejskim Nr 19
• "Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jaworznie"
• "Magiczny ogród botaniczny przy Szkole Podstawowej Nr 17”
• "Budowa boiska sportowego na Osiedlu Skałka – za blokami przy ul. Insurekcji Ko ciuszkowskiej"
• "Plac sprawno ciowo-rekreacyjny dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim Nr 27"
• "Budowa bie ni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15"
• "Centrum aktywno ci rodzinnej w okolicach przedszkola i O rodka Interwencji Kryzysowej w Szczakowej"
• "Strefa aktywno ci ruchowej – siłownia zewn trzna przy ul. Szymanowskiego"
• "Budowa t ni solankowej w Geosferze".
Działanie mo na zrealizowa w ramach rz dowego programu Otwarte Strefy Aktywno ci (OSA).
Działanie swoim zakresem b dzie obejmowało:
1. Inwentaryzacj istniej cej infrastruktury sportowej.
2. Konsultacje społeczne z mieszka cami Jaworzna w zakresie potrzeb zwi zanych z aktywno ci fizyczn (np. dalsze wspieranie
aktywno ci mieszka ców przez kontynuacj Jaworznickiego Bud etu Obywatelskiego).
3. Zło enie wniosku inwestycyjnego o dofinansowanie OSA.
4. Budowa wybranych obiektów (wymienionych powy ej a tak e innych odkrytych siłowni, boisk i hal sportowych).
5. Promocja powstałych obiektów sportowych.

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na zjawiska zwi zane z wysok temperatur powietrza (fale upałów, temperatura maksymalna).

Opis miary osi gni cia celu

Wska nik produktu:
Liczba powstałych obiektów [szt.]
Wska nik rezultatu:
Wzrost dost pno infrastruktury rekreacyjnej dla mieszka ców miasta [li.obiektów/tysi c mieszka ców]
Wska nik oddziaływania:
Procent mieszka ców dobrze oceniaj cych stan infrastruktury rekreacyjnej w mie cie [%, badania ankietowe]

Odpowiedzialny za realizacj

Urz d Miejski w Jaworznie

Zidentyfikowane ryzyka
redukowane poprzez działanie

Działanie b dzie redukowało wysokie ryzyko zwi zane z wpływem stresu termicznego na populacj miasta (zdrowie publiczne).

Kolejne kroki do wdro enia

Etap I. Okre lenie zało e projektowych dla budowy infrastruktury sportowej
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Wyznaczenie osób odpowiedzianych za realizacj , koordynowanie i monitoring
Czynno 1.2 Analiza mo liwo ci rozwoju infrastruktury sportowej
Czynno 1.3 Wytypowanie obszarów dla planowanych obiektów sportowych
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1 Przygotowanie bud etu na realizacj
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Przygotowanie/Zlecenie projektu infrastruktury sportowej
Czynno 3.2 Realizacja działania
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 3.3 Promocja realizacji działania
E. Utrzymanie/konserwacja
Czynno 3.4 Utrzymanie programu
Etap IV. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
Czynno 4.1 Monitoring powstałej infrastruktury sportowej

Zidentyfikowane przeszkody w
realizacji działania

(1) Brak rodków finansowych.

Powi zane
komponenty/sektory/obszary i
wpływ na nie

(+) Zdrowie publiczne (ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa zdrowia i kondycji mieszka ców, zwi kszenie aktywno ci
społecze stwa)
(+) Gospodarka wodna (zwi kszenie udziału powierzchni biologicznie czynnych)
(+) Usługi publiczne (rozwój sportu i rekreacji)

Wpływ realizacji działania na
rodowisko

(+) Zwi kszenie bioró norodno ci na obszarach miejskich.
(+) Zwi kszenie retencji powierzchniowej.

Czas osi gni cia celu adaptacji
po wdro eniu działania

Cel adaptacji osi gany b dzie sukcesywnie po wykonaniu kolejnych obiektów. Realizacj wszystkich przedsi wzi
osi gni cie 100% celu adaptacyjnego, zaplanowano do ko ca okresu obowi zywania MPA, czyli na rok 2030.

Powi zane działania

29.1 Obj cie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego całego miasta

, a wi c

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):
Poddziałanie:

Budowa systemu rozwi za dla zapewnienia komfortu termicznego mieszka ców
Przystosowanie placówek o wiatowych do redukcji stresu termicznego
TERMIKA - Fale upałów
TERMIKA - Temperatura maksymalna
OPADY - Okresy bezopadowe z wysok temperatur

Zjawisko klimatyczne lub jego pochodna,
któremu działanie jest dedykowane:
Nr działania w katalogu:

31.2

Grupa działa :

Techniczne (T)
Organizacyjne (O)

Działanie polega na stosowaniu w placówkach o wiatowych rozwi za redukuj cych stres termiczny zwi zany z wystepuj cymi
falami upałów w mie cie. Do takich "zdrowych" rozwi za zalicza si monta rolet zewn trznych, wentylatorów sufitowych oraz
nasadze drzew.
Opis działania

Działanie swoim zakresem b dzie obejmowało:
1. Inwentaryzacja placówek o wiatowych pod k tem przystosowania do fal upałów oraz wysokich temperatur.
2. Doposa enie istniej cych placówek w urz dzenia redukuj ce stres termiczny oraz nasadzanie drzew.
3. W przypadku budowy nowych inwestycji uwzgl dnienie w specyfikacji technicznej konieczno ci monta u rolet, wentylatorów oraz
zadrzewianie.

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na zjawiska zwi zane z temperatur powietrza (fale upałów, temperatura maksymalna, okresy
bezopadowe z wysok temperatur ).

Opis miary osi gni cia celu

Liczba placówek, w obr bie których zastosowano rozwi zania redukuj ce stres termiczny [szt.]

Odpowiedzialny za realizacj

Urz d Miejski w Jaworznie

Działanie b dzie redukowało ryzyko zwi zane ze stresem termicznym towarzysz cym wysokiej temperaturze powierza i falom
Zidentyfikowane ryzyka
redukowane poprzez działanie upałów.
Kolejne kroki do wdro enia
Etap I. Okre lenie zało e projektowych dla tworzenia rozwi za redukuj cych stres termiczny w placówkach o wiaty
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Wyznaczenie osób odpowiedzianych za realizacj , koordynowanie i monitoring
Czynno 1.2 Analiza mo liwo ci wprowadzenia rozwi za redukuj cych stres termiczny
Czynno 1.3 Wytypowanie placówek o wiatowych do wprowadzenia działania
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1 Przygotowanie bud etu na realizacje działania
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Wybór wykonawcy
Czynno 3.2 Realizacja działania
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 3.3 Promocja zastosowanych rozwi za
E. Utrzymanie/konserwacja
Czynno 3.4 Utrzymanie roczne działania
Etap IV. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
Czynno 4.1 Monitoring zainstalowanych elementów pod k tem ich trwało ci
Zidentyfikowane przeszkody w (1) Brak rodków finansowych.
(2) Niewła ciwy dobór ro lin (do warunków lokalnych).
realizacji działania
(+) Zdrowie publiczne (ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa samopoczucia dzieci)
Powi zane
komponenty/sektory/obszary i (+) Usługi publiczne (zwi kszona efektywno nauki)
(+) Gospodarka wodna (zwi kszenie udziału powierzchni biologicznie czynnych)
wpływ na nie
Wpływ realizacji działania na
rodowisko

Neutralny

Czas osi gni cia celu
adaptacji po wdro eniu
działania

Cel adaptacji osi gany b dzie sukcesywnie po wykonaniu kolejnych etapów. Realizacj wszystkich przedsi wzi
osi gni cie 100% celu adaptacyjnego, zaplanowano do ko ca okresu obowi zywania MPA, czyli na rok 2030.

Powi zane działania

Działanie nr 31 Budowa systemu rozwi za dla zapewnienia komfortu termicznego mieszka ców - pozostałe

, a wi c

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):
Poddziałanie:
Zjawisko klimatyczne lub jego pochodna,
któremu działanie jest dedykowane:
Nr działania w katalogu:

31.3

Budowa systemu rozwi za dla zapewnienia komfortu termicznego mieszka ców
Rozwój systemów zdrojów miejskich, wodnych kurtyn i zraszaczy na terenie Jaworzna
TERMIKA - Fale upałów
TERMIKA - Temperatura maksymalna
OPADY - Okresy bezopadowe z wysok temperatur
Grupa działa :

Techniczne (T)
Organizacyjne (O)

Kurtyny wodne, zraszacze oraz zdroje miejskie ułatwiaj mieszka com oraz turystom radzenie sobie w miesi cach wyst powania
wysokich temperatur. Dzi ki udost pnieniu zdrojów z wod pitn , mieszka cy b d mie mo liwo spo ywania odpowiedniej
ilo ci wody podczas upałów. Przebywanie w pobli u kurtyn wodnych i zraszaczy przyczynia si do poprawy samopoczucia podczas
wysokich temperatur.
Opis działania

Działanie swoim zakresem b dzie obejmowało:
1. Wyznaczenie lokalizacji: zdrojów miejskich, zraszaczy oraz kurtyn wodnych, uwzgl dniaj c przy tym lokalizacje priorytetowe tj.:
w pobli u hali MCKiS, Rynek Główny.
2. Monta i podł czenie urz dze .
3. Kontrola zdrojów miejskich przez słu by sanitarne.
4. Konserwacja i monitoring.

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na ekstremalne zjawiska zwi zane z wysok temperatur powietrza (fale upałów, temperatura
maksymalna, okresy bezopadowe z wysok temperatur ) w sektorze zdrowie publiczne

Opis miary osi gni cia celu

Wska nik produktu:
Liczba zamontowanych zdrojów/kurtyn wodnych/zraszaczy [szt./rok]
Wska nik rezultatu:
Liczba zamontowanych urz dze na tysi c mieszka ców [szt./ tys. mieszk.]
Wska nik oddziaływania:
Procent mieszka ców dobrze oceniaj cych miejskie inicjatywy [%, badania ankietowe]

Odpowiedzialny za realizacj

Urz d Miejski w Jaworznie, MPWiK

Zidentyfikowane ryzyka
redukowane poprzez działanie

Działanie b dzie redukowało ryzyko przegrzania zwi zanego ze stresem termicznym, towarzysz cym wysokiej temperaturze
powierza.

Kolejne kroki do wdro enia

Etap I. Okre lenie zało e projektowych dla tworzenia systemów zdrojów miejskich, zraszaczy, kurtyn wodnych
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Wyznaczenie osób odpowiedzianych za realizacj , koordynowanie i monitoring
Czynno 1.2. Analiza mozliwo ci rozwoju systemów
Czynno 1.2. Analiza mo liwo ci lokalizacji poszczególnych elementów na wyznaczonych obiektach
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1 Przygotowanie bud etu na realizacj działania
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Przygotowanie działania
Czynno 3.2 Realizacja działania w przestrzeni publicznej
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 3.3 Promocja realizacji systemów
E. Utrzymanie/konserwacja
Czynno 3.4 Utrzymanie poszczólnych elementów systemu
Etap IV. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
Czynno 4.1 Monitoring z wykonania działania

Zidentyfikowane przeszkody w
realizacji działania

(1) Brak rodków finansowych.

Powi zane
komponenty/sektory/obszary i
wpływ na nie

(+) Turystyka (zwiekszenie komfortu zwiedzania miasta w upały przez turystów)
(+) Usługi publiczne (rekreacja)
(-) Gospodarka wodna (zwi kszony pobór wody)

Wpływ realizacji działania na
rodowisko

(+) Poprawa mikroklimatu w obr bie otwartych terenów publicznych.

Czas osi gni cia celu adaptacji
po wdro eniu działania

Cel adaptacji osi gany b dzie sukcesywnie w miar realizacji kolejnych etapów działania. Realizacj wszystkich przedsi wzi
wi c osi gni cie 100% celu adaptacyjnego, zaplanowano do ko ca okresu obowi zywania MPA, czyli na rok 2030.

Powi zane działania

Działanie nr 31 Budowa systemu rozwi za dla zapewnienia komfortu termicznego mieszka ców - pozostałe

,a

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):

Budowa systemu rozwi za dla zapewnienia komfortu termicznego mieszka ców

Poddziałanie:

Zwi kszenie odporno ci na wysokie temperatury wybranych obiektów na terenie Miasta Jaworzna

Zjawisko klimatyczne lub jego
pochodna, któremu działanie jest
dedykowane:

TERMIKA - Fale upałów
TERMIKA - Temperatura maksymalna
OPADY - Okresy bezopadowe z wysok temperatur
Techniczne (T)

Nr działania w katalogu:

31.4

Grupa działa :

Organizacyjne (O)
Informacyjno-Edukacyjne (IE)

Zało eniem działania jest przeprowadzenie gł bokiej termomodernizacji oraz termorenowacji energetycznej budynków z terenie
miasta Jaworzno, celem zwi kszenia ich odporno ci na skutki długotrwałych fal upałów. Działania te przyczyni si do racjonalizacji
u ytkowania i wytwarzania energii w budynkach obj tych projektem. Zwi kszy si te komfort pracy, nauki oraz ycia w obiektach, w
których przeprowadzono termomodernizacj , a tak e zmniejsz si generowane koszty z tytułu zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepło. W Jaworznie proces termomodernizacji budynków jest realizowany od kilkunastu lat, obejmuj c w szczególno ci obiekty
uzyteczno ci publicznej np. szkoły, przedszkola. Jednak w dalszym ci gu w tym zakresie s du e potrzeby na co wskazuj inne
dokumenty np. Lokalny Program Rewitalizacji.

Opis działania

Działanie swoim zakresem b dzie obejmowało:
1. Inwentaryzacja miejsc, które wymagaj termorenowacji lub termomodernizacji.
2. Termorenowacja budynków, w tym: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie cian, ocieplenie stropodachów,
modernizacja instalacji c.o. z uwzgl dnieniem automatycznej regulacji.
3. Termomodernizacja obiektów u yteczno ci publicznej zgodnie z potrzebami tj.:
• Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie (300 000 zł);
• Przychodnia Zdrowia dla Dzielnicy Szczakowa;
• Przedszkole nr 1 (515 000 zł);
• Przedzszkole nr 10 (511 00 zł);
• Hala widowiskowo-sportowa - doko czenie (200 000 zł);
• Dawna Willa Dyrektora Cementowni przy ul. Jana III Sobieskiego (Willa Alpejska).
4. Termomodernizacja kolejnych budynków u yteczno ci publicznej oraz wspieranie procesów termomodernizacji budynków
wielorodzinnych i jednorodzinnych.
5. Promocja przeprowadzonych, energooszcz dnych działa w budownictwie, OZE, dobrych wzorców.
6. Pomoc mieszka com w poszukiwaniu ródeł finansowania przedsi wzi
termomodernizacyjnych (kredyty, po yczki, system
wspierania przedsi wzi termomodernizacyjnych).

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na zjawiska zwi zane z wysok temperatur powietrza (fale upałów, temperatura maksymalna,
okresy bezopadowe z wysok temperatur ).

Opis miary osi gni cia
celu

Wska nik produktu:
Liczba budynków obj ta pracami termomodernizacji i termorenowacji [szt.]
Wska nik rezultatu:
Procent budynków poddanych termomodernizacji w ogólnej liczbie administrowanych obiektów [%]
Wska nik oddziaływania:
Wzgl dny spadek zu ycia energii [%]

Odpowiedzialny za
realizacj

Urz d Miejski w Jaworznie, zarz dcy/wła ciciele budynków

Zidentyfikowane ryzyka
redukowane poprzez
działanie

Działanie b dzie redukowało ryzyko zwi zane ze stresem termicznym oddziałuj cym na mieszka ców korzystaj cych ze
zmodernizowanych obiektów.

Kolejne kroki do
wdro enia

Zidentyfikowane
przeszkody w realizacji
działania

Etap I. Okre lenie zało e dla termomodernizacji i termorenowacji budynków
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Wyznaczenie osób odpowiedzianych za realizacj zadania
Czynno 1.2. Wybór obiektów - analiza finansowej, ekonomicznej oraz oddziaływania na rodowisko
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1 Okre lenie wielko ci bud etu dla działania
Czynno 2.2 Przygotowanie projektów
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Wybór wykonawcy
Czynno 3.2 Realizacja działania
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 3.3 Promocja zastosowanych rozwi za
E. Utrzymanie/konserwacja
Czynno 3.4 Utrzymanie poszczególnych elementów w odpowiednim stanie
Etap IV. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
Czynno 4.1 Monitoring zainstalowanych elementów pod k tem trwało ci elementów
(1) Brak rodków finansowych (dotacji unijnych).

Powi zane
(+) Zabudowa mieszkaniowa i usługowa (poprawa estetyki obiektów).
komponenty/sektory/obs
(+) Energetyka (zmniejszenia obci enia sieci energetycznej i ciepłowniczej)
zary i wpływ na nie
Poprawa jako ci ycia mieszka ców przebywaj cych w zmodernizowaych obiektach.
Wpływ realizacji
Poprawa jako ci powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji.
działania na rodowisko
Spadek zu ycia energii zmniejszy oddziaływania antropogeniczne na rodowisko naturalne.
Czas osi gni cia celu
adaptacji po wdro eniu
działania

2030 (działanie ci głe)

Powi zane działania

Działanie nr 16 Edukacja/promocja/informacja o dobrych praktykach (działa i postaw)

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):
Poddziałanie:

Dostosowanie systemu komunikacji publicznej do skutków zmian klimatu
Czyszczenia ci gów komunikacyjnych na mokro w Jaworznie
OPADY - Okresy bezopadowe z wysok temperatur
TERMIKA - Temperatura maksymalna
TERMIKA - Fale upałów

Zjawisko klimatyczne lub jego pochodna,
któremu działanie jest dedykowane:
Nr działania w katalogu:

31.5

Grupa działa :

Organizacyjne (O)

Realizacja dzialania wpływnie na komfort mieszka ców zwłaszcza w okresach bezopadowych, w tym z wysokimi temperaturami,
poniewa ograniczy zapylenie zwi zane z wtórnym wzbijaniem w powietrze pyłu przez poruszaj ce si samochody. Działanie nale y
realizowa przez cały rok, ze szczególnym uwzgl dnieniem okresów bezdeszczowych.
Opis działania
Działanie swoim zakresem b dzie obejmowało:
1. Opracowanie wytycznych dotycz cych czyszczenia ulic w mie cie.
2. Stworzenie harmonogramu prac porz dkowych.

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na zjawiska zwi zane z temperatur powietrza (fale upałów, temperatura maksymalna, okresy
bezopadowe z wysok temperatur ) w zakresie sektora zdrowie publiczne.

Opis miary osi gni cia celu

Wska niki produktu:
Opracowanie wytycznych [tak/nie]
Długo czyszczonych ulic [km/rok]
Wska nik oddziaływania:
Procent mieszka ców dobrze oceniaj cych miejsk inicjatyw [%, badania ankietowe]

Odpowiedzialny za realizacj

Urz d Miejski w Jaworznie

Zidentyfikowane ryzyka
redukowane poprzez działanie

Działanie b dzie redukowało skal wzbijania w powietrze pyłu, co wpłynie na polepszenie jako ci powietrza.

Kolejne kroki do wdro enia

Etap I. Okre lenie zało e projektowych dla czyszczenia dróg na mokro
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Wyznaczenie osób odpowiedzianych za realizacj , koordynowanie i monitoring zadania
Czynno 1.2. Analiza mo liwo ci czyszczenia dróg na mokro
Czynno 1.3 Wytypowanie ci gów komunikacyjnych dla planowanego czyszczenia
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1 Przygotowanie bud etu pod realizacj zadania
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Zlecenie wykonawcy wytycznych dotycz cych czyszczenia dróg na mokro
Czynno 3.2 Realizacja zadania
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 3.3 Promocja zastosowanych rozwi za
E. Utrzymanie/konserwacja
Czynno 3.4 Utrzymanie roczne działania
Etap IV. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
Czynno 4.1 Monitoring wykonanych prac
Czynno ci 4.2 Monitoring zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza

Zidentyfikowane przeszkody w
realizacji działania

(1) Brak rodków finansowych.

Powi zane
komponenty/sektory/obszary i
wpływ na nie

(+) Turystyka, bioró norodno (poprawa mikroklimatu)
(-) Gospodarka wodna (zwi kszenie zu ycia wody).

Wpływ realizacji działania na
rodowisko

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, poprzez ograniczenie wznoszenia si w powietrze pyłu z jezdni.

Czas osi gni cia celu adaptacji po
wdro eniu działania

2030 (działanie ci głe)

Powi zane działania

Działanie nr 16 Edukacja/promocja/informacja o dobrych praktykach (działa i postaw)
Działanie nr 29 Wytyczne planistyczne/urbanistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych
Działanie nr 36 Opracowanie wytycznych uwzgl dniaj cych potrzeby adaptacji do zmian klimatu w zamówieniach publicznych

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):
Poddziałanie:

Wdra anie elastycznych godzin pracy, jako reakcji na ekstremalne warunki meteorologiczne
Wprowadzenie elastycznych godziny pracy w placówkach u yteczno ci publicznej
TERMIKA - Temperatura maksymalna

Zjawisko klimatyczne lub jego
pochodna, któremu działanie jest
dedykowane:

TERMIKA - Fale upałów
OPADY - okresy bezopadowe z wysok temperatur

Nr działania w katalogu:

Opis działania

32.1

Grupa działa :

Organizacyjne (O)

Utrzymanie efektywno ci pracy przez 8 godzin dziennie, w biurze nie wyposa onym w klimatyzacj , podczas fal upałów jest
trudne. Rozwi zaniem tego problemu mo e by wprowadzenie elastycznych godzin pracy lub dodatkowych przerw w pracy
w obiektach publicznych, aby uchroni pracowników przed wysokimi temperaturami powietrza. Zmiana polegałaby na
przeniesieniu godzin pracy na godziny wcze niejsze np. zaczynaj c si o 7.00. Dzi ki temu pracownicy b d zaczyna
prac kiedy jest chłodniej.
Działanie swoim zakresem b dzie obejmowało:
1. Poinformowanie pracowników o mo liwo ci wprowadzenia elastycznych godzin pracy.
2. Wprowadzenie elastycznych godzin pracy w przypadku wyst pienie fal upałów.

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na zjawiska zwi zane z temperatur powietrza (fale upałów, temperatura maksymalna,
okresy bezopadowe z wysok temperatur ).

Opis miary osi gni cia celu

Wska nik produktu:
Wdro enie procedur [tak/nie]
Wska nik rezultatu:
Procent pracowników korzystaj cych z elastycznych godzin pracy [%]
Wska nik oddziaływania:
Procent pracowników dobrze oceniaj cych warunki pracy w ramach bowi cuj cej procedury [%, badanie ankietowe]

Odpowiedzialny za realizacj

Urz d Miejski w Jaworznie

Zidentyfikowane ryzyka
redukowane poprzez
działanie

Działanie b dzie redukowało wysokie ryzyko dla sektora zdrowie publiczne, zwi zane ze stresem termicznym
towarzysz cym wysokiej temperaturze powierza.

Kolejne kroki do wdro enia

Etap I. Okre lenie zało e dla wdro enia elastycznych godzin pracy
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Wyznaczenie osób odpowiedzianych za realizacj , koordynowanie i monitoring
Czynno 1.2 Analiza mo liwo ci wdro enia działania
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1 Przygotowanie bud etu na realizacj
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Wprowadzenie elastycznych godzin pracy
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 3.2 Informowanie społecze stwa o zmianie godzin pracy urz dów
E. Utrzymanie/konserwacja
Etap IV. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji

Zidentyfikowane przeszkody (1) Opór pracodawców.
(2) Niech pracowników.
w realizacji działania
Powi zane
komponenty/sektory/obszary (+) Energetyka (poprawa efektywno ci energetycznej, np. zmniejszenie wykorzystania klimatyzacji).
i wpływ na nie
Wpływ realizacji działania na
Brak wpływu.
rodowisko
Czas osi gni cia celu
adaptacji po wdro eniu
działania

Cel adaptacyjny osi ghany b dzie ka dorazowo w przytpadku wykorzystania wdro onej procedury, co zaplanowano do
2022 roku.

Powi zane działania

brak

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):
Poddziałanie:

Zjawisko klimatyczne lub jego pochodna,
któremu działanie jest dedykowane:

Nr działania w katalogu:

35.1

Budowa i rozwój systemu bł kitnej i zielonej infrastruktury
Wprowadzanie rozwi za z zakresu zielono-bł kitnej infrastruktury
TERMIKA - Temperatura maksymalna
OPADY - Deszcze nawalne
TERMIKA - Fale upałów
OPADY - Powodzie nagłe/ powodzie miejskie
WIATR - Burze (w tym burze z gradem)
Techniczne (T)
Grupa działa :
Informacyjno-edukacyjne (IE)

W celu minializacji ryzyka zwi zanego głównie z wysokimi temperaturami, ale równie wyst powaniem deszczy nawalnych i powodzi
miejskich, zaleca si wprowadzanie w tkank miejsk zielono-bł kitnej infrastruktury (ZBI). Przykładowymi rozwi zaniami mog by
parki kieszonkowe (o pow. do 5000 m2), zielone podwórka, zielone ciany i dachy oraz ogrody deszczowe. Cz
tych przedsi wzi
mo e by realizowana w ramach JBO, powinna tak e współgra z działaniami z Lokalnego Programu Rewitalizacji. Tworzenie ZBI
powinno by powi zane tak e z prowadzeniem działa edukacujno-informacyjnych, które przybli tematyk oraz przedstawi korzy ci
zwi zane z zastosowaniem tego typu infrastruktury.
Opis działania

Zakres działania:
1. Edukacja/informacja w zakresie zielono-bł kitnej infrastruktury.
2. Realizacja działa przewidzianych w JBO np. projekt pn. "Zielony Łubowiec – park osiedlowy przy ul. Zubrzyckiego"
4. Realizacja zało e Lokalnego Proramu Rewiatalizacji tj.:
• Kultura i relaks – „Ogród w centrum miasta” Rozbudowa budynku z przeznaczeniem na funkcj rekreacyjno-kulturaln – utworzenie
przestrzeni spotka oraz integracji mi dzypokoleniowej
• Zagospodarowanie terenu zielonego na Osiedlu Tadeusza Kosciuszki
5. Realizacja wybranych przedsi wzi ZBI na terenie miasta.

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na zjawiska zwi zane z wysok temperatur powietrza (fale upałów, temperatura maksymalna),
ekstremalnych opadów (deszcze nawalne) oraz powodzi (powodzie nagłe/miejskie).

Opis miary osi gni cia celu

Wska niki produktu:
Powierzchnia obj ta ZBI [m ²]
Liczba nowopowstałych obiektów [szt]
Wska nik rezultatu:
Wzrost liczby wniosków obejmuj cych przedsi wzi cia zwi zane z ZBI w ramach JBO [%]
Liczba obiektów/powierzchnia na tysi c mieszka ców [szt./ha na tys. mieszk.]
Wska nik oddziaływania:
Procent mieszka ców dobrze oceniaj cych miejskie inicjatywy [%, badania ankietowe]

Odpowiedzialny za realizacj

Urz d Miejski w Jaworznie

Realizacja działania b dzie redukowała wysokie ryzyko zwi zne ze stresem termicznym towarzysz cym wysokiej temperaturze
Zidentyfikowane ryzyka redukowane
powietrza oraz ryzyko zwi zane z lokalnymi podtopieniami w sektorach/obszarach: zdrowie publiczne, gospodarka wodna, gospodarka
poprzez działanie
przestrzenna miasta.
Kolejne kroki do wdro enia

Etap I. Okre lenie zało e projektowych dla tworzenia atrakcyhnych przestrzeni publicznych z uwzgl dnieniem zielonobł kitnej infrastruktury
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Wyznaczenie osób odpowiedzianych za realizacj zadania oraz osób do opracowanie
zasad działania bud etu
Czynno 1.2. Wybór obiektów - analiza formalno-prawna oraz techniczna
Czynno 1.2. Analiza mo liwo ci lokalizacji poszczególnych elementów na wyznaczonych obiektach
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1 Okre lenie wielko ci bud etu obywatelskiego
Czynno 2.2 Przygotowanie i zgłaszanie poszczególnych projektów
Czynno 2.3 Omówienie projektów na forum z mieszka cami
Czynno 2.4 Wybór projektów
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Wybór wykonawcy
Czynno 3.2 Wykonanie poszczególnych elementów
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 3.3 Promocja zastosowanych rozwi za
E. Utrzymanie/konserwacja
Czynno 3.4 Utrzymanie poszczólnych elementów odpowiednim stanie (piel gnacja)
Etap IV. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
Czynno 4.1 Monitoring zainstalowanych elementów pod k tem trwało ci elementów

Zidentyfikowane przeszkody w
realizacji działania

(1) Brak rodków finansowych.
(2) Mała aktywno mieszka ców.

Powi zane
komponenty/sektory/obszary i
wpływ na nie

(+) Zdrowie publiczne (ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa zdrowia mieszka ców)
(+) Transport (zmniejszenie ryzyka podtopie )
(+) Bioró norodno (zwi kszenie udziału powierzchni biologicznie czynnych)
(+) Usługi publiczne (wzrost aktywno ci społecze stwa)

Wpływ realizacji działania na
rodowisko

(+) Filtracja pyłów z powietrza, absorbowanie CO 2 .
(+) Zwi kszenie bioró norodno ci na obszarach miejskich.
(+) Poprawa mikroklimatu.
(+) Ochrona przed silnym wiatrem.

Czas osi gni cia celu adaptacji po
wdro eniu działania

Cel adaptacji osi gany b dzie sukcesywnie w miar realizacji kolejnych etapów działania. Realizacj wszystkich przedsi wzi
osi gni cie 100% celu adaptacyjnego, zaplanowano do ko ca okresu obowi zywania MPA, czyli na rok 2030.

Powi zane działania

29.1 Obj cie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego całego miasta

, a wi c

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):

Budowa i rozwój systemu bł kitnej i zielonej infrastruktury

Poddziałanie:

Tworzenie niewielkich zbiorników retencyjnych w parkach miejskich i na obszarach rekreacyjnych

Zjawisko klimatyczne lub jego pochodna,
któremu działanie jest dedykowane:

Nr działania w katalogu:

35.2

Grupa działa :

OPADY - Powodzie nagłe/ powodzie miejskie
OPADY - Deszcze nawalne
WIATR - burze (w tym burze z gradem)
TERMIKA - Fale upałów
TERMIKA - Temperatura maksymalna
Techniczne (T)
Organizacyjne (O)

Działanie polega na tworzeniu w obr bie parków miejskich, skwerów itp. małych obiektów retencyjnych tj. oczka wodne, stawy
czy odpowiednio skonstruowane skate-parki, które w czasie deszczy nawalnych pełni rol zbiorników retencyjnych. Jaworzno
realizuje projekty zwi zane z zagospodarowaniem terenów parkowych z uwzgl dnieniem bł kitnej infrastruktury w ramach
Strategi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Subregionu Centralnego, Jaworznickiego Bud etu Obywatelskiego (JBO)
oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR).

Opis działania

Zakres działania:
1. Analiza mo liwo ci wprowadzania alternatywnych rozwi za retencjonowania wody na terenach zieleni (np. skate parki,
zbiorniki retencyjne).
2. Realizacja projektów przewidzanych w ramach Strategii ZIT Subregionu Centralnego, JBO oraz LPR:
• Wzmocnienie bioró norodno ci miasta Jaworzna - poprzez wł czenie nieu ytków w system zielonej infrastruktury (24 610 zł);
• Planty - Zielone Centrum Jaworzna (3 000 000 zł);
• Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina;
• Zagospodarowanie terenów zieleni wokół zalewu Sosina wraz z przywróceniem warto ci biologicznych oraz stosunków wodnych
w akwenie. Realizacja ci gów pieszo-rowerowych, infrastruktury parkowej i urz dze rekreacyjnych z zapleczem sanitarnym,
przepompowni wody dla akwenu, odtworzenie ro linno ci wodnej i przybrze nej, nasadzenia i uporz dkowanie zieleni na terenie
obj tym projektem;
• Dobre praktyki dla wzmacniania bioró norodno ci i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu l sko-krakowskiego –
BioGalmany;
• Prace piel gnacyjno-konserwacyjne obszarów i obiektów podlegaj cych ochronie (w tym murawy kserotermiczne na terenie
ZPK Sadowa Góra);
• Rekultywacja „ksi ycowej” hałdy w kierunku przyrodniczo-rekreacyjnym;
• Rejon byłej hałdy Piłsudski w Jaworznie - zagospodarowanie zieleni ;
• Park przy Miejskim Centrum Medycznym Szczakowa (200 000 zł).
3. Realizacja innych projektów.
4. Piel gnacja terenów zieleni urz dzonej.

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na zjawiska zwi zane z wysok temperatur powietrza (fale upałów, temperatura maksymalna),
ekstremalnych opadów (deszcze nawalne) oraz powodzi (powodzie nagłe/miejskie).

Opis miary osi gni cia celu

Wska niki produktu:
- Liczba powstałych obiektów retencjonuj cych wod [szt.]
- Sumaryczna pojemno zastosowanych rozwi za retencyjnych [tys. m3]
Wska nik rezultatu:
- Zmniejszenie wska ników odpływu ze zlewni cz stkowych [%, ocena ekspercka]
Wska nik oddziaływania:
- Spadek zagro enia i ryzyka powodziowego na obszarach interwencji [ocena ekspercka, np. na podstawie skutków zdarze
historycznych przed i po budowie systemu]

Odpowiedzialny za realizacj

Urz d Miejski w Jaworznie

Zidentyfikowane ryzyka
redukowane poprzez działanie

Działanie b dzie redukowało ryzyko zwi zane z lokalnymi podtopieniami miasta, wywołanymi deszczami nawalnymi. Ponadto
b dzie redukowało ryzyko zwi zane ze stresem termicznym towarzysz cym wysokiej temperaturze powierza.

Kolejne kroki do wdro enia

Etap I. Okre lenie zało e projektowych dla tworzenia parków miejskich
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Wyznaczenie osób odpowiedzianych za realizacj , koordynowanie i monitoring
Czynno 1.2. Analiza mo liwo ci budowy/rewitalizacji/przebudowy parków miejskich
Czynno 1.3 Wytypowanie obszarów obj tych działaniem
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1 Przygotowanie bud etu na realizacj
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Przygotowanie/Zlecenie projektu
Czynno 3.2 Realizacja działania
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 3.3 Promocja zrealizowanych działa
E. Utrzymanie/konserwacja
Czynno 3.4 Utrzymanie roczne parków miejskich
Etap IV. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
Czynno 4.1 Monitoring z wykorzystania parków miejskich
Czynno 4.2 Monitoring zwiekszenia aktywno ci mieszka ców

Zidentyfikowane przeszkody w
realizacji działania

(1) Brak rodków finansowych.
(2) Konflikty własno ciowe i przestrzenne.

Powi zane
komponenty/sektory/obszary i
wpływ na nie

(+) Gospodarka wodna (zwi kszenie mo liwo ci retencyjnych)
(+) Zdrowie publiczne (ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa zdrowia mieszka ców)

Wpływ realizacji działania na
rodowisko

(+) Filtracja pyłów z powietrza, absorbowanie CO 2 .
(+) Zwi kszenie bioró norodno ci na obszarach miejskich.
(+) Zwi kszenie retencji powierzchniowej.

Czas osi gni cia celu adaptacji po Cel adaptacji osi gany b dzie sukcesywnie, w miar oddawania do u ytku kolejnych obiektów. Realizacj wszystkich
przedsi wzi , a wi c osi gni cie 100% celu adaptacyjnego, zaplanowano na rok 2030.
wdro eniu działania
Powi zane działania

Działanie nr 31 Budowa systemu rozwi za dla zapewnienia komfortu termicznego mieszka ców

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):
Poddziałanie:
Zjawisko klimatyczne lub jego pochodna,
któremu działanie jest dedykowane:
Nr działania w katalogu:

35.3

Grupa działa :

Budowa i rozwój systemu bł kitnej i zielonej infrastruktury
Przegl d i utrzymanie prawidłowego stanu zieleni miejskiej
WIATR - Burze (w tym burze z gradem
WIATR - Silny i bardzo silny wiatr
Organizacyjne (O)

W celu zachowania dobrego stanu zdrowotnego ro linno ci (szczególnie drzew), niezb dne jest prowadzenie regularnych przegl dów
sanitarnych jej stanu. Dotyczy to m. in. odpowiedniej klasyfikacji do ewentualnej wycinki (np. drzewa suche, na których szybko
pojawiaj si szkodniki, drzewa które zagra aj bezpiecze stwu ludzi lub ich stan grozi wywołaniem sytuacji awaryjnej). Bardzo wa ne
jest stosowanie si do innych zalece dotycz cych doboru ro linno ci w mie cie, np: odpowiedni dobór gatunkowy do warunków
siedliskowych, a tak e szybkorosn cych i odpornych na warunki miejskie.
Opis działania
Działanie swoim zakresem b dzie obejmowało:
1. Inwentaryzacja stanu zdrowotnego zieleni miejskiej.
2. Ustalenie zasad nasadzeni i piel gnacji i egzekwowanie ich od projektantów oraz wykonawców.
3. Kontrola podwykonawców w zakresie prawidłowej piel gnacji zieleni.
4. Cykliczna inwentaryzacja zieleni w zakresie stanu zdrowotnego.

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na wyst powanie wiatru (silny i bardzo silny wiatr, burze [w tym burze z gradem]) oraz ekstremalnych
opadów (deszcze nawalne).

Opis miary osi gni cia celu

Wska nik produktu:
Powierzchnia/liczba nasadze zieleni miejskiej [m ²/szt.]
Wska nik rezultatu:
Spadek liczby interwencji Stra y Po arnej w zakresie powalonych drzew, konarów [li./rok]

Odpowiedzialny za realizacj

Urz d Miejski w Jaworznie

Zidentyfikowane ryzyka
redukowane poprzez działanie

Działanie b dzie redukowało ryzyko zwi zane z nawałnicami (silnym i bardzo silnym wiatrem, burzami i deszczem nawalnym).

Kolejne kroki do wdro enia

Etap I. Okre lenie zało e dla utrzymania zieleni
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Wyznaczenie osób odpowiedzianych za realizacj , koordynowanie i monitoring
Czynno 1.2. Analiza mo liwo ci utrzymania zieleni
Czynno 1.3 Wytypowanie obszarów objetych utrzymaniem i piel gnacj zieleni
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1 Przygotowanie bud etu
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Wybór wykonawcy
Czynno 3.2 Realizacja działania
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 3.3 Promocja realizacji działania
E. Utrzymanie/konserwacja
Czynno 3.4 Utrzymanie roczne zieleni
Etap VI. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
Czynno 4.1 Monitoring utrzymania zieleni

Zidentyfikowane przeszkody w
realizacji działania

(1) Brak rodków finansowych.
(2) Niewła ciwy dobór ro lin.

Powi zane
komponenty/sektory/obszary i
wpływ na nie

(+) Gospodarka wodna (zwi kszenie udziału powierzchni biologicznie czynnych)
(+) Zdrowie publiczne (ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa zdrowia mieszka ców)
(+) Transport (zapobieganie podtapianiu infrastruktury)

Wpływ realizacji działania na
rodowisko

(+) Zmniejszenie uci liwo ci hałasu dzi ki rozpraszaniu fal d wi kowych
(+) Zwi kszenie bioró norodno ci na obszarach miejskich.
(+) Ochrona przed silnym wiatrem.

Czas osi gni cia celu adaptacji
po wdro eniu działania

2030 (działanie ci głe)

Powi zane działania

brak.

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):

Opracowanie wytycznych uwzgl dniaj cych potrzeby adaptacji do zmian klimatu w zamówieniach publicznych

Poddziałanie:

Wdra anie systemu zielonych zamówie publicznych w Jaworznie

Zjawisko klimatyczne lub jego pochodna,
któremu działanie jest dedykowane:
Nr działania w katalogu:

36.1

Wszystkie zjawiska

Grupa działa :

Informacyjno-Edukacyjne (IE)
Organizacyjne (O)

Działanie polega na opracowaniu Wytycznych dotycz cych stosowania zielonych zamówie publicznych (ZZP) obejmuj cych tak e zagadnienia
zwi zane z adaptacj miasta do zmian klimatu.
Opis działania

Działanie swoim zakresem b dzie obejmowało:
1. Popularyzacja kryteriów rodowiskowych i zasad ich stosowania oraz przykładów dobrych praktyk w zamówieniach publicznych.
2. Promowanie "Zielonych zamówie publicznych" poprzez stron internetow Urz du Miasta Jaworzno.
3. Realizacja kampanii informacyjnych zwi kszaj cych wiadomo , jak równie wykorzystanie innych instrumentów zach caj cych do
stosowania zielonych zamówie i upowszechniania si dobrych praktyk w sektorze prywatnym (m.in. poprzez systemy certyfikacji).

Cel adaptacji

Zwi kszenie odporno ci miasta na wszystkie zjawiska klimatyczne i ich pochodne.

Opis miary osi gni cia celu

Wska nik produktu:
Opracowanie wytycznych [tak/nie]
Wska nik rezultatu:
Liczba zrealizowanych przetargów obj tych systemem zielonych zamówie publicznych [szt.]

Odpowiedzialny za realizacj

Urz d Miejski w Jaworznie

Zidentyfikowane ryzyka
Wszystkie zdiagnozowane ryzyka
redukowane poprzez działanie
Kolejne kroki do wdro enia

Etap I. Okre lenie zało e tworzenia systemu zielonych zamówie publicznych
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Wyznaczenie osób odpowiedzianych za realizacj , koordynowanie i monitoring działania
Czynno 1.2. Analiza mo liwo ci wdro enia systemu zielonych zamówie publicznych
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Etap III. Przeprowadzenie inwestycji wraz z jej promocj
C. Realizacja
Czynno 3.1 Zlecenie wdra ania systemu zielonych zamówie
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 3.2 Promocja stosowania zielonych zamówie
E. Utrzymanie/konserwacja
Etap IV. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
F. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji

Zidentyfikowane przeszkody w
(1) Brak rodków finansowych.
realizacji działania
Wpływ realizacji działania na
rodowisko

(1) Zwi kszenie efektywno ci energetycznej.
(2) Redukcja emisji zanieczyszcze .

Czas osi gni cia celu adaptacji
Opracowanie wytycznych do 2022 roku, realizacja zamówie publicznych do ko ca obowi zywania MPA - 2030 (działanie ci głe)
po wdro eniu działania

Powi zane działania

Działanie nr 16 Edukacja/promocja/informacja o dobrych praktykach (działa i postaw)
Działanie nr 19 Budowa platformy wymiany wiedzy o dobrych praktykach adaptacji miast do zmian klimatu

Matryca działania
Nazwa działania(ogólna):
Poddziałanie:
Zjawisko klimatyczne lub jego
pochodna, któremu działanie jest
dedykowane:
Nr działania w katalogu:

41.1

Budowanie sieci współpracy dla wdra ania MPA
Wypracowanie wspólnego podej cia do adaptacji do zmian klimatu w mie cie
Wszystkie zjawiska
Grupa działa :

Organizacyjne (O)

Celem działania jest wzmocnienie współpracy poszczególnych wydziałów Urz du Miejskiego w Jaworznie w zakresie
wdra ania działa wskazanych do realizacji w ramach MPA. Dotyczy to przede wszystkim działa , za które jest
odpowiedzialny Urz d Miasta. Docelowo zakłada si wypracowanie takich form wymiany informacji, współpracy i
procedur, które pozwol na uwzgl dnianie zało e MPA w obowi zkach formalno-prawnych poszczególnych wydziałów
(np. przy wydawaniu ró nego rodzaju decyzja, przygotowywaniu specyfikacji przetargowych itp.). W ramach działania
zaleca si powołanie „pełnomocnika ds. adaptacji do zmian klimatu”, który koordynowałby w tym zakresie i opiniował
wszystkie działania innych Wydziałów UM.
Opis działania

Cel adaptacji

Zakres działania:
1. Powołanie "pełnomocnika ds. adaptacji do zmian klimatu” w UM.
2. Przeanalizowanie najcz ciej stosowanych procedur administracyjnych maj cych wpływ na mo liwo ci adaptacyjne
miasta do zmian klimatu, retencj i ziele miejsk (np. sporz dzanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, wydawanie decyzji rodowiskowych, wydawanie pozwole na budow ).
3. Wypracowanie wspólnego podej cia do realizacji analizowanych procedur, tak aby uwzgl dniały potrzeby miasta
zwi zane z adaptacj do zmian klimatu.
4. Uwzgl dnianie w procedurach administracyjnych najbardziej efektywnych działa zwi zanych z adaptacj Jaworzna do
zmian klimatu.
Zwi kszenie odporno ci miasta na wszelkie zjawiska zwi zane ze zmianami klimatu.

Opis miary osi gni cia
celu

Wska niki produktu:
Powołanie pełnomocnika ds. adaptacji do zmian klimatu [os.]
Wypracowanie procedur [szt.]
Wska nik rezultatu:
Liczba przedsi wzi , w których zastosowano wnioski pełnomocnika [li.]

Odpowiedzialny za
realizacj

Urz d Miejski w Jaworznie.

Zidentyfikowane ryzyka
redukowane poprzez
działanie

Wszelkie ryzyka zwi zane z wyst powaniem ekstremalnych zjawisk meteorologicznych na terenie miasta.

Kolejne kroki do
wdro enia

Etap I. Okre lenie wypracowanie wspólnego podej cia do adaptacji do zmian klimatu
A. Identyfikacja potrzeb
Czynno 1.1 Powołanie "pełnomocnika ds. adaptacji do zmian klimatu”
Czynno 1.2 Inwentaryzacja istniej cych procedur dotycz cych elementów mog cych wpływa na
adaptacj do zmian klimatu w mie cie
Etap II. Przygotowanie inwestycji
B. Przygotowanie inwestycji
Czynno 2.1 Przeprowadzenie analizy istniej cych procedur administracyjnych dotycz cych elementów
mog cych wpływa na adaptacj do zmian klimatu w mie cie
Etap III. Wypracowanie wspólnych standardów UM Jaworzno
C. Realizacja
Czynno 3.1 Wypracowanie wspólnego podej cia do realizacji analizowanych procedur, tak aby
uwzgl dniały potrzeby miasta zwi zane z adaptacj do zmian klimatu - np.. Poprzez wypracowanie
wewn trznych standardów w tym zakresie
D. Wdro enie rozwi zania
Czynno 3.2 Uwzgl dnianie w procedurach administracyjnych najbardziej efektywnych działa zwi zanych z
adaptacj Jaworzna do zmian klimatu.
Etap IV. Monitoring i ewaluacja konsekwencji realizacji inwestycji
E. Wdro enie rozwi zania
Czynno 4.1 Cykliczne spotkania przedstawicieli wydziałów
F. Utrzymanie/konserwacja
Czynno 4.2 Aktualizowanie wypracowanych standardów w miar nowych potrzeb

Zidentyfikowane
przeszkody w realizacji
działania

(1) Niech

poszczególnych Wydziałów UM do wdro enia nowych procedur..

(+) usługi publiczne - podejmowanie decyzji uwzgl dniaj cych całe spektrum oddziaływa
Powi zane
komponenty/sektory/obs (+) gospodarka przestrzenna miasta - wprowadzenie ładu przestrzennego i uwzgl dnianie zagadnie klimatycznych w
decyzjach podejmowanych przez UM
zary i wpływ na nie
Wpływ realizacji
Brak bezpo redniego wpływu na rodowisko
działania na rodowisko
Czas osi gni cia celu
adaptacji po wdro eniu
działania

Wdro enie procedur do 2022 roku, realizacja zamówie publicznych do ko ca obowi zywania MPA - 2030 (działanie
ci głe)

Powi zane działania

Działanie nr 29 Wytyczne planistyczne/urbanistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych.
Działanie nr 36 Opracowanie wytycznych uwzgl dniaj cych potrzeby adaptacji do zmian klimatu w zamówieniach
publicznych.

