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Przewodnik po ścieżce wdrożenia
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W ciągu ostatnich 35 lat zaobserwowano wiele zjawisk świadczących o postępujących zmianach klimatu. 

Trendy zmian klimatu w wybranych miastach w polsce

Legnica

Wrocław

Łódź

Szczecin

Poznań

Toruń

Olsztyn

Białystok

Opole

Kielce

Radom

TRÓJMIASTO

Częstochowa

AGLOMERACJA GÓRNOŚLĄSKA

Kraków

Wałbrzych

Bielsko-Biała

Miasta 
Aglomeracji 
Górnośląskiej

Bytom

Chorzów

Czeladź

Dąbrowa Górnicza

Gliwice

Jaworzno

Katowice

Mysłowice

Ruda Śląska

Siemianowice 
Śląskie

Sosnowiec

Tychy

Zabrze

Trójmiasto

Gdańsk

Gdynia

Sopot

Zmiany klimatu a polskie miasta
W jaki sposób zmiany klimatu wpływają na kondycję polskich 
miast? Dlaczego samorządy powinny doceniać ich wagę? 
Jakimi sposobami należy wdrażać miejskie plany adaptacji 
w życie? Skąd czerpać środki na finansowanie działań adapta-
cyjnych? Aby udzielić odpowiedzi na te i wiele innych pytań, 
zapraszamy do zapoznania się z treścią niniejszej publikacji, 
która powstała w ramach projektu Ministerstwa Środowiska 

„Wczujmy się w klimat”, realizowanego przez Instytut Ochro-
ny Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Ba-
dawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz 
firmę ARCADIS. Partnerami przedsięwzięcia są 44 miasta, 
których ludność stanowi 30 proc. populacji naszego kraju.
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Trójmiasto
Wzrost liczby dni z burzą średnio z kilkunastu do po-
nad 20 dni w roku

Wzrost liczby dni gorących (z temperaturą maksymalną 
powietrza >25°C) z kilkunastu do ponad 25 dni w roku

Wzrost średniego rocznego poziomu morza w wielole-
ciach 1981–2015 oraz 1955–2015. W pierwszym okresie 
najczęściej wartości średnich rocznych poziomów 
znajdowały się w przedziale 500–505 cm, natomiast 
w drugim w przedziale 505–510 cm

Olsztyn
Wydłużenie okresów trwających przynajmniej 5 dni 
z temperaturą maksymalną powyżej 25°C w roku o 0,4 
dnia (5 proc.) w ciągu 10 lat

Spadek liczby dni z temperaturą minimalną poniżej 
-10°C w roku o 2,4 dnia (13 proc.) w ciągu 10 lat 

Wzrost sumy rocznej opadu o 35 mm (5 proc.) w ciągu 10 lat

Szczecin
Wzrost średniorocznej maksymalnej i minimalnej tem-
peratury powietrza – średnio ok. 0,03°C na rok

Trend rosnący rocznej sumy opadów, maksymalnej 
dobowej sumy opadów, ilości dni z opadem powyżej 
10 mm, 20 mm i 30 mm 

Wzrost średniej rocznej prędkości wiatru

Toruń
Wzrost liczby dni z maksymalną temperaturą powie-
trza powyżej 30°C o 2 dni na 10 lat

Wzrost liczby dni z falami upałów o 2 dni na 10 lat 

Wzrost liczby dni z burzą o 2 dni na 10 lat

Białystok
Spadek liczby dni z temperaturą minimalną poniżej 
-10°C w roku o 3 dni (14 proc.) w ciągu 10 lat

Wzrost liczby dni z temperaturą minimalną powyżej 
20°C w roku (nocy tropikalnych) o 0,8 dnia w ciągu 
10 lat (do tej pory nie zanotowano nocy tropikalnych) 

Wzrost liczby dni z opadem równym lub wyższym niż 
10 mm na dzień w roku o 1 dzień (7 proc.) w ciągu 10 lat

Poznań
Wzrost miesięcznej temperatury maksymalnej o 0,04°C 
na 10 lat

Wzrost liczby i okresu trwania fal upałów średnio 
o 0,3 zjawiska na 10 lat i o 1,6 dnia na 10 lat przy jed-
noczesnym spadku liczby dni mroźnych średnio o 1,7 
dnia na 10 lat 

Wzrost liczby dni z intensywnym opadem – równym lub 
większym od 20 mm – o 0,3 dnia na 10 lat
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Radom
Przed 2000 rokiem zanotowano 15 fal upałów o łącz-
nym czasie trwania 62 dni. Po 2000 roku wartości te 
wzrosły odpowiednio do 21 fal upałów i 96 dni

Najwięcej dni z opadem >10 mm było w 2014 roku 
(22 dni), zaś najmniej w 1993 roku (4 dni)

Częstochowa
Średnie temperatury stycznia zmieniały się od -10,6°C 
(1987 rok) do +3,0°C (2007 rok), czyli w zakresie 13,6°C

Statystycznie istotny wzrost liczby fal upałów w bada-
nym wieloleciu; w 2015 roku wystąpiło ich najwięcej

Legnica
Wzrost średniej rocznej temperatury powietrza (0,37°C 
na 10 lat), temperatury maksymalnej (0,43°C na 10 lat) 
i minimalnej (0,32°C na 10 lat)

Wzrost liczby dni gorących (Tmaks. > 25°C) w tempie 
ok. 4 dni na 10 lat, a dni upalnych (Tmaks. > 30°C) ok. 
2 dni na 10 lat 

Wzrost liczby dni z opadami co najmniej 10 mm na 
dobę o mniej więcej 1 dzień na 10 lat 

Wzrost liczby dni z burzą o ok. 3 dni na 10 lat

Kielce
Wzrost liczby dni z maksymalną temperaturą powie-
trza powyżej 30°C o 2 dni na 10 lat

Wzrost liczby dni z opadem powyżej 20 mm o 1,4 dnia 
na 10 lat 

Wzrost liczby dni z burzą o 3 dni na 10 lat

Wrocław
Wzrost średniej rocznej temperatury powietrza (0,49°C 
na 10 lat), temperatury maksymalnej (0,48°C na 10 lat) 
i minimalnej (0,44°C na 10 lat)

Wzrost liczby dni gorących (Tmaks. > 25°C) w tempie 
ok. 5 dni na 10 lat, a dni upalnych (Tmaks. > 30°C) 
ok. 3 dni na 10 lat 

Wzrost liczby przypadków opadów intensywnych 
o charakterze ulewnym (wzrost w tempie mniej więcej 
1 dzień na 10 lat)

Łódź
Wzrost liczby dni z maksymalną temperaturą powie-
trza powyżej 30°C o 2 dni na 10 lat

Wzrost liczby dni bezopadowych i z temperaturą mak-
symalną powyżej 25°C o mniej więcej 1 dzień na 5 lat 

Wzrost liczby dni z burzą o 3 dni na 10 lat



5

Aglomeracja Górnośląska
Odnotowano statystycznie istotny wzrost średniorocz-
nej temperatury powietrza o 0,2°C na każdych 10 lat

Następuje wzrost liczby dni upalnych z temperaturą 
maksymalną powyżej 32,5°C o 1 dzień na każdych 10 lat 

Najdłuższy w roku okres bez opadu trwał w ostatnim 
35-leciu średnio 22 dni i wydłuża się on o mniej więcej 
1 dzień na każdych 10 lat 

Wzrasta liczba fal upałów (następujących po sobie dni 
z temperaturą maksymalną powyżej 30°C) oraz ich dłu-
gość, która rośnie o 2 dni na każdych 10 lat 

Maksymalny opad dobowy w roku w ostatnich 35 la-
tach wynosił ok. 40 mm i rośnie średnio o 7,5 mm na 
każdych 10 lat 

W miastach występuje zjawisko miejskich wysp ciepła

Kraków
Wzrost średniej rocznej wartości temperatury powie-
trza o ok. 0,3°C

Wzrost średniej temperatury powietrza we wszyst-
kich porach roku, najbardziej zauważalny w miesią-
cach zimowych

Bielsko-Biała
Wzrost maksymalnej temperatury powietrza w tempie 
ok. 0,12°C na rok

Wzrost liczby i długości trwania fal upału 

Istotny statystycznie wzrost częstotliwości występo-
wania burz

Wałbrzych
Wzrost średniej rocznej wartości temperatury powie-
trza o ponad 0,2°C na 10 lat

Wzrost częstości opadów intensywnych (o sumie 
dobowej co najmniej 10 i 20 mm) odpowiednio o mniej 
więcej 1 dzień na dekadę oraz 1 dzień na 11 lat 

Wzrost liczby dni bezopadowych i z temperaturą mak-
symalną powyżej 25°C o mniej więcej 1 dzień na 5 lat

Opole
Wzrost średniej rocznej wartości temperatury powie-
trza o ok. 0,3°C na 10 lat

Wzrost liczby dni gorących (Tmaks. > 25°C) w tempie 
ok. 5 dni na 10 lat, a dni upalnych (Tmaks. > 30°C) 
ok. 3 dni na 10 lat 

Wydłużenie czasu trwania ciągu bezopadowego w po-
szczególnych latach o mniej więcej 1 dzień na 4 lata
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Ocena zagrożeń
Analiza danych z obserwacji meteorologicznych i hydrolo-
gicznych z lat 1981–2015 oraz scenariuszy klimatycznych 
pokazuje, że w XXI wieku narastać będzie zarówno często-
tliwość, jak i intensywność niektórych zjawisk. W szczegól-
ności będą to: fale upałów, susze, opady, gwałtowne burze, 
silny wiatr i powodzie. Coraz rzadziej będą występować fale 
zimna i dni mroźne. Opady śniegu będą mniejsze, a czas za-
legania pokrywy śnieżnej krótszy.

ZAGROŻENIA
Bardziej 

gwałtowne opady 
w ciepłej porze 

roku

Systematyczny 
wzrost temperatury 

powietrza

Wzrost liczby 
upałów i dni 

upalnych

Duża zmienność 
temperatury powietrza 

z roku na rok

Coraz dłuższe 
okresy suszy

Wylewanie rzek 
po intensywnych 

i długotrwałych 
opadach deszczu

Występowanie 
miejskiej wyspy 

ciepła
Powodzie miejskie po krótkich 

i intensywnych opadach 
deszczu

Negatywne konsekwencje fal upałów będą odczu-
wać szczególnie mieszkańcy dużych aglomeracji. 
Wysokie temperatury na terenach silnie zurbanizowa-
nych skutkują przegrzaniem infrastruktury. Niewielki 
udział terenów zieleni w centrach miast skutkuje nasile-
niem zjawiska miejskiej wyspy ciepła.

Uszczelnienie powierzchni oraz jakość infrastruktury 
są przyczyną podtopień i powodzi w miastach.
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W każdym z 44 miast-partnerów projektu, na podstawie analiz uwzględniających ich specyfikę, wskazane zostały cztery 
sektory, które są najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zmianami klimatu.

TRANSPORT
– ekstremalne temperatury, opady, oblodzenia, 

intensywne opady śniegu, powodzie
36 miast

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
– powodzie, fale upałów, przewietrzanie miasta 15 miast

TERENY O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY
– ekstremalne temperatury, oblodzenia,  

powodzie, burze, wiatr
13 miast

TURYSTYKA
– powodzie, ekstremalne temperatury,  

oblodzenia, wiatr i burze 
3 miasta

DZIEDZICTWO KULTUROWE
– osuwiska, powodzie, ekstremalne  

temperatury, oblodzenia, wiatr i burze
2 miasta

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA
– ekstremalne temperatury, susza,  

wzrost poziomu morza, wiatr
9 miast

GOSPODARKA WODNA
– ekstremalne temperatury, opady, susze,  

powodzie, wzrost poziomu morza
44 miasta

ZDROWIE PUBLICZNE
– ekstremalne temperatury, oblodzenia,  

powodzie, burze, wiatr
41 miast

ENERGETYKA
– ekstremalne temperatury, oblodzenia,  

burze, wiatr, susze
17 miast
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Prognozy Adaptacja

Rola samorządu
Władze miast stają przed nowym wyzwaniem, jakim jest 
przygotowanie miasta i jego mieszkańców na zagrożenia 
wynikające ze zmian klimatu. Konieczne jest, aby polityka 
miejska wzbogacona została o elementy podnoszące odpor-
ność miast na zmiany klimatu. Rolą władz miejskich jest nie 
tylko opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu oraz jego 
wdrożenie, ale również włączanie w te procesy jak najszersze-
go grona mieszkańców i użytkowników miasta. Rozwój ekono-
miczny, bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców, a także 
atrakcyjność środowiska miejskiego będą zależały od poten-
cjału adaptacyjnego miasta, czyli zdolności do radzenia sobie 
z negatywnymi skutkami zmian klimatu oraz wykorzystywania 
szans, jakie te zmiany mogą przynosić. 

Zmiany klimatu mają charakter globalny i są zauważalne 
we wszystkich skalach przestrzennych. Szczególny charakter 
tych zmian widoczny jest na obszarach zurbanizowanych, 
gdzie intensywność i sposób kształtowania zabudowy wzmac-
nia negatywne skutki tych zmian oraz powoduje pojawianie 
się nowych zagrożeń, charakterystycznych dla miast. Do tych 
specyficznie miejskich zagrożeń związanych ze zmianami kli-
matu należą np. miejska wyspa ciepła i powodzie miejskie. 
Negatywne skutki zmian klimatu w mieście dotykają miejskiej 
populacji, która zarówno w świecie, jak i w naszym kraju jest 
znaczna. Stopień urbanizacji wyrażony stosunkiem ludności 
zamieszkującej miasta do całej populacji kraju wynosi dla Pol-
ski ponad 60 proc. Oznacza to, że ponad połowa mieszkań-
ców naszego kraju jest narażona na specyficzne zagrożenia 
wynikające ze zmian klimatu. W tym kontekście zdolność 
miast do radzenia sobie z tymi zagrożeniami staje się jednym 
z ważniejszych wyzwań polityki miejskiej. Zarówno działa-
nia o charakterze technicznym, jak i dobrze przygotowane 
wytyczne i dokumenty planistyczne uwzględniające aspekty 
zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu, a także budo-
wanie świadomości społecznej są ważnymi składowymi odpo-
wiedzialnej polityki adaptacyjnej miasta.

PROGNOZY ZMIAN KLIMATU.  
JAKA MOŻE BYĆ PRZYSZŁOŚĆ?

W jaki sposób miasto 
powinno przygotować 
się do adaptacji?

ZMIANY KLIMATU W NASZYCH MIASTACH 
– PRZESTRZEŃ MIEJSKA

https://youtu.be/-yBZ5urmAMw
https://youtu.be/XQNzXnCgitg


9

Miejskie plany adaptacji jako integralna 
część strategii rozwoju miasta

Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu 
dla 44 miast Polski jest inicjatywą ukierunkowaną na kształ-
towanie nowoczesnej polityki miejskiej w największych 
i najbardziej znaczących ośrodkach miejskich naszego kraju. 
Miasta te otrzymują nowy instrument kształtowania polityki 
miejskiej integrujący zagadnienia środowiskowe, przestrzen-
ne, społeczne i ekonomiczne. Dokument MPA nie zastępuje 
żadnego dokumentu miejskiego o charakterze strategicz-
nym bądź planistycznym. Jest wobec nich komplementarny, 
ale równocześnie wymaga od miast szerszego spojrzenia 
na własny rozwój, przez pryzmat zmian klimatu. Wymaga 

uwzględniania adaptacji do zmian klimatu we wszystkich 
inicjatywach i dokumentach. Miejski plan adaptacji stano-
wi swoisty filtr umożliwiający modyfikację standardowych 
dokumentów miejskich – strategii, planów i programów 
pod kątem adaptacji do zmian klimatu. Pozwala również 
uwzględnić potrzeby i interesy grup społecznych szczegól-
nie wrażliwych na skutki zmian klimatu. Buduje solidarność 
i współodpowiedzialność władz i mieszkańców wobec zagro-
żeń wynikających ze zmian klimatu oraz kształtuje potencjał 
adaptacyjny. Jego celem jest zapewnienie miastu większej 
odporności na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu.

Uwzględnienie adaptacji do zmian klimatu w dokumentach 
strategicznych miasta

ZMODYFIKOWANA 
STRATEGIA ROZWOJU 

MIASTA

zmodyfikowany 
program

zmodyfikowany 
plan

• zmodyfikowane  
działanie 1

• zmodyfikowane  
działanie 2

• zmodyfikowane  
działanie 3

zmodyfikowana 
strategiastrategia

program

• działanie 1

• działanie 2

• działanie 3

plan

STRATEGIA  
ROZWOJU MIASTA

MPA
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Przykład modyfikacji działań strategicznych z uwzględnieniem MPA

Polityka senioralna

PRZED WDROŻENIEM MPA PO WDROŻENIU MPA

Cel 1. 
Zaplanowanie i realizacja programów profilaktyki zdrowotnej skierowanych do osób starszych

Działanie 1.
Przygotowanie programów edukacyjnych dla seniorów w zakresie typowych chorób wieku podeszłego

Działanie 2.
Realizacja programu promocji zdrowego stylu życia i utrzymywania sprawności psychofizycznej

Działanie 3. 
Realizacja akcji i kampanii informacyjno-edukacyjnych 
skierowanych do osób powyżej 65. roku życia i ich opie-
kunów nt. zapobiegania i przeciwdziałania niekorzystnym 
skutkom ekstremalnych temperatur, fal upałów i miejskiej 
wyspy ciepła 

ZMIANY KLIMATU W NASZYCH MIASTACH  
– OSOBY W PODESZŁYM WIEKU

https://youtu.be/7gyeHm1G_Zk
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Polityka senioralna

PRZED WDROŻENIEM MPA PO WDROŻENIU MPA

Cel 2. 
Poprawienie komfortu życia i aktywizacja osób starszych

Działanie 1.
Poprawa dostępu do usług opiekuńczych

Działanie 1.
Poprawa dostępu do usług opiekuńczych ze szczególnym 
uwzględnieniem wsparcia osobistego opartego na wolon-
tariacie i kontaktach sąsiedzkich w okresach ekstremalnych 
zjawisk pogodowych 

Działanie 2.
Modernizacja domów opieki dla seniorów

Działanie 2. 
Modernizacja domów opieki dla seniorów 
z uwzględnieniem poprawy komfortu termicznego

Działanie 3. 
Wprowadzenie systemu informowania o ekstremalnych 
zjawiskach pogodowych, dostosowanego do wymagań 
i możliwości osób starszych

Działanie 4. 
Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznych 
i osiedlowych w kierunku zapewnienia seniorom miejsc 
wypoczynku i ochrony przed upałem

Działanie 5.
Zaangażowanie osób starszych, m.in. posiadających 
doświadczenie w sektorze edukacyjnym, technicznym, 
medycznym i środowiskowym, w inicjatywy edukacyjne 
i promocyjne dotyczące profilaktyki związanej ze skutkami 
zmian klimatu skierowane do społeczności lokalnych

ZMIANY KLIMATU W NASZYCH MIASTACH - 
INFORMACJA O ZAGROŻENIACH

https://youtu.be/L94nmEWR4iE
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Dobrym pomysłem na aktywizację miesz-
kańców jest wydzielenie „ekobudżetu” 
obywatelskiego z przeznaczeniem na 
inwestycje adaptacyjne w mieście. Dzięki 
niemu mieszkańcy zaangażują się w two-
rzenie propozycji nowych przedsięwzięć 
poprawiających komfort ich życia. 

Warto wprowadzić zmiany w regulami-
nach miejskich konkursów na najpięk-
niejszy ogród. Oprócz walorów este-
tycznych dodatkowym kryterium oceny 
konkursowej może się stać zastosowanie 
rozwiązań adaptacyjnych, np. retencjono-
wanie deszczówki, system oszczędnego 
podlewania, odpowiedni dobór roślin, 
ograniczenie powierzchni nieprzepusz-
czalnych, pomysł na ochronę miejsca 
wypoczynku przed słońcem.

Świadomość klimatyczna
Wdrażanie MPA i skuteczna adaptacja do zmian klimatu wy-
magają zaangażowania i współpracy wielu podmiotów. Aby 
podmioty te chciały się włączyć w realizację działań adapta-
cyjnych, muszą mieć wiedzę o zmianach klimatu, ich skut-
kach oraz o potrzebach i sposobach adaptacji. Dlatego waż-
nym elementem MPA są działania edukacyjne. Ich celem 
jest podniesienie poziomu świadomości klimatycznej miesz-
kańców i użytkowników miasta, zwiększenie ich zaangażo-
wania oraz promowanie dobrych praktyk adaptacyjnych. 
Bardzo ważne jest informowanie o planach i działaniach 
adaptacyjnych prowadzonych przez miasto. 

We wdrażanie MPA można zaangażować: mieszkańców, rad-
nych, rady dzielnic, pracowników jednostek organizacyjnych 
miasta – instytucji oświaty, nauki, kultury, sportu, zdrowia 
publicznego, opieki społecznej, pracowników spółek miej-
skich zarządzających infrastrukturą, zarządców nieruchomo-
ści – przedstawicieli rad osiedli, spółdzielni i wspólnot miesz-
kaniowych, przedsiębiorców i usługodawców, organizacje 
pozarządowe i liderów opinii społecznej oraz lokalne media.

Elementy wdrażania MPA

Opracowanie szczegółowego 
harmonogramu wdrażania

Ustalenie zespołu odpowiedzialnego 
za realizację działań

Uzyskanie finansowania

Powiązanie z działaniami innych 
podmiotów z terenu miasta

Zaangażowanie społeczności lokalnych

Informowanie o realizowanych działaniach

Monitorowanie realizacji działań

Ewaluacja rezultatów wdrażania

Na co zwrócić uwagę przy wdrażaniu MPA?
Wdrażanie MPA zależy przede wszystkim od aktywizacji i zaangażowania samorządów, podmiotów 
funkcjonujących na terenie miasta oraz mieszkańców, a także dostępności środków finansowych.
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Współpraca samorządowa

Przykłady działań adaptacyjnych realizowanych w miastach

Skuteczna adaptacja do zmian klimatu wymaga także współ-
pracy miast z ich podmiejskimi gminami. Klimat i skutki jego 
zmian nie znają granic administracyjnych, a mieszkańcy gmin 
podmiejskich są użytkownikami miast. Warto współdziałać na 
rzecz adaptacji w aglomeracji i obszarach funkcjonalnych. 

Współpraca między samorządami to także wspólne inicjaty-
wy 44 miast – partnerów projektu „Wczujmy się w klimat”. 
Warto wspólnie dyskutować o możliwych sposobach reali-
zacji działań adaptacyjnych. Wymiana wiedzy, doświadczeń, 

spotkania i debaty, wyjazdy studyjne będą szczególnie warto-
ściowe dla miast, które mierzą się z podobnymi zagrożeniami 
związanymi ze zmianami klimatu. Dobre praktyki, już realizo-
wane w wielu miastach, powinny być upowszechniane i stoso-
wane jak najczęściej. Warto również sięgać po doświadczenia 
miast z innych krajów, angażując się w działalność organizacji 
międzynarodowych.

Bielsko-Biała – Beskidzki Festiwal Dobrej Energii 

Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miasta przy pomocy ambasadorów klimatu (znanych osób pocho-
dzących z Bielska-Białej) propaguje zasady oszczędzania energii, zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i działających 
tutaj przedsiębiorstw. W organizowanym co roku wydarzeniu licznie biorą udział mieszkańcy miasta. Można zaobserwo-
wać, jak bardzo są zaangażowani w sprawy ochrony środowiska i klimatu.

Elbląg – Umocnienie prawego brzegu rzeki Elbląg  

W projekcie „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław” powstała ścianka przeciwpo-
wodziowa chroniąca tereny przyległe do rzeki przed skutkami tzw. cofki na Zalewie Wiślanym. Wody zalewu wpychane 
do rzeki Elbląg powodowały gwałtowny wzrost poziomu wody w rzece i podtopienia obszarów miejskich. 

Dzięki nowej kanalizacji deszczowej o długości ponad 9 kilometrów zostały również zabezpieczone dzielnice Zatorze i Osiek.

Gdynia – Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni  

Zbudowano nowy przepust na rzece Chylonce i dwa zbiorniki retencyjne (w tym jeden podziemny), 
zlikwidowano też uszczelnienie terenu o łącznej powierzchni 2578 metrów kwadratowych. Jednak tym, co różni ten 
projekt od podobnych realizowanych w całej Polsce, był pomysł, żeby wyremontować trzy boiska szkolne i pod płytą 
każdego z nich umieścić specjalną podbudowę ze skrzynek rozsączających, które w bezpieczny sposób odprowadzają 
wody opadowe do gruntu.
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Tychy – Wodny plac zabaw  

Nad Jeziorem Paprocańskim powstał w 2011 roku pierwszy w Polsce wodny plac zabaw. Plac otoczony 
jest zielenią i świetnie wkomponowany w malowniczy krajobraz. Grafika na specjalnej antypoślizgowej posadzce nawiązuje 
do kręgów na wodzie. Na placu są fontanny, tęcza wodna i tryskające wodą kwiaty. Najmłodsi mają osobną strefę z wodnymi 
zabawkami i urządzeniami tryskającymi łagodnymi strumieniami wody. Wieczorem plac zabaw zmienia się w fontannę z różno-
kolorowym podświetleniem LED, tworzącym wspaniałe widowisko.

Wodny plac zabaw na tyskich Paprocanach cieszy się tak dużą popularnością, że miejscowe władze postanowiły wybudować 
kolejny w innej części miasta.

Legnica – „Odnowa zieleni średniej i wysokiej”  

To program realizowany z powodzeniem od kilkunastu lat przy udziale zarządców nieruchomo-
ści, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy dróg, placówek oświatowych, działkowców, przedsiębiorców oraz 
lokalnych społeczności. Drzewa i krzewy przekazywane są nieodpłatnie po otrzymaniu oświadczenia o przyjęciu odpowie-
dzialności za prawidłowe przeprowadzenie nasadzeń i późniejszą ich pielęgnację. W ten sposób powstało wiele nowych 
terenów zieleni. Mieszkańcy mają możliwość tworzenia zielonych enklaw w pobliżu miejsc zamieszkania. W 2017 roku 
wysadzono prawie 400 drzew i ponad 6 tys. krzewów. Zielona inicjatywa gminy staje się wspólną sprawą legniczan.

Łódź – ulice ogrody, parki kieszonkowe, skwery, tężnie solankowe  

To tylko kilka przykładów działań, dzięki którym przestrzeń miasta staje się bardziej przyjazna dla 
mieszkańców, a jednocześnie łagodzących skutki zmian klimatu. Modernizacja kilkunastu ulic i przekształcenie ich 
w ulice ogrody oraz „ulice mieszkalne”, tworzenie nowych terenów zielonych – parków kieszonkowych i skwerów odbywa 
się w historycznej dzielnicy Wiązowa w ramach programu „Zielone Polesie”. Efektem będzie zwiększenie powierzchni 
obszarów zielonych dzielnicy oraz zmniejszenie ruchu samochodowego. Wypracowywane są również metody udziału 
mieszkańców w projektowaniu konkretnych przestrzeni. Program jest przykładem połączenia rewitalizacji z adaptacją. 
W 2018 roku w Łodzi powstanie także siedem tężni solankowych. Pierwsza, w parku Podolskim, już działa. Dookoła tężni 
rozmieszczone są ławki, na których trudno znaleźć wolne miejsce. Łodzianie są z nowego obiektu bardzo zadowoleni. 
Tężnia powstała w ramach konkursu na zadania inwestycyjne dla rad osiedli. Budowa kolejnych sześciu jest finansowa-
na z budżetu obywatelskiego. 

Bydgoszcz – Deszcz to zysk  

Władze miasta dążą do ograniczenia odprowadzania wód opadowych do kanalizacji i takiej reorgani-
zacji przestrzeni miejskiej, aby miasto funkcjonowało jak gąbka, gromadząc wodę deszczową i umożliwiając jej wykorzysta-
nie w okresach suszy. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa 81 urządzeń do gospodarowania wodami 
opadowymi (zbiorniki retencyjne, podczyszczalnie ścieków deszczowych, instalacje do nawadniania terenów zielonych) 
umożliwią zagospodarowanie ok. 37 tys. metrów sześciennych retencjonowanej wody. Zastosowane rozwiązania przyczy-
nią się do ograniczenia podtopień budynków oraz zalewania ulic, a także do zmniejszenia zużycia wody z sieci miejskiej do 
podlewania zieleni. Bydgoski MWiK przygotował również pod hasłem „Deszcz to zysk” katalog porad dla mieszkańców. 
Ma on być impulsem dla wszystkich użytkowników i właścicieli zarządzających nieruchomościami do wprowadzania wła-
snych pomysłów na retencjonowanie wody deszczowej.

http://44mpa.pl/wp-content/uploads/2018/05/prezentacja-dtz-final2-Bydgoszcz.pdf
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Źródła finansowania
Istnieje wiele możliwości pozyskania środków na preprowadzenie działań adaptacyjnych w miastach. Do finansowania projek-
tów infrastrukturalnych, planów, strategii, działań edukacyjnych i kampanii informacyjno-promocyjnych mogą być wykorzysty-
wane fundusze unijne, dotacje i pożyczki z funduszy celowych oraz środki inwestorów prywatnych.

W „Wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020” 
zagwarantowano, że co najmniej 20 proc. budżetu euro-
pejskiego to wydatki związane z klimatem, a działania 
związane z przystosowaniem do zmian klimatu są włączo-
ne do wszystkich głównych programów Unii Europejskiej. 
Planując kolejny budżet, Komisja Europejska uwzględnia 

potrzeby finansowe adaptacji do zmian klimatu w jeszcze 
większym stopniu niż w obecnej perspektywie finansowej. 
Do osiągnięcia celów klimatycznych Komisja Europejska 
zaproponowała wskaźnik wydatków na poziomie 25 proc. 
budżetu 2021–2027.

Środki Unii Europejskiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 

Oś priorytetowa II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu 
wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz mo-
nitoring środowiska, a także działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego. Dofinansowanie na działania adapta-
cyjne można uzyskać także z regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw.

więcej na www.pois.gov.pl

Program LIFE 

Na realizację innowacyjnych rozwiązań adaptacyjnych warto pozyskać fundusze z mechanizmu finansowego Komisji 
Europejskiej LIFE, przeznaczonego wyłącznie do współfinansowania projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. 
Podprogram działań na rzecz klimatu obejmuje trzy obszary priorytetowe: łagodzenie skutków zmian klimatu, dostoso-
wywanie się do skutków zmiany klimatu oraz zarządzanie i informacja w zakresie klimatu. Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE, a także udziela dofinansowania 
projektów LIFE. Aplikując o fundusze z programu LIFE do Komisji Europejskiej, można także uzyskać dodatkowe współ-
finansowanie ze środków NFOŚiGW.

więcej na www.nfosigw.gov.pl oraz http://ec.europa.eu/environment/life/

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/informacje-szczegolowe/zakres-programu/
http://www.nfosigw.gov.pl
https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/informacje-szczegolowe/zakres-programu/
http://ec.europa.eu/environment/life/
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Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 

Środki na realizację projektów badawczo-rozwojowych, na rozwój wiedzy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
do następnego wiersza dziedzinie adaptacji do zmian klimatu można uzyskać z Programu Ramowego Unii Europejskiej 
Horyzont 2020. Wymagana jest współpraca podmiotów przynajmniej z trzech różnych krajów. Na stronie internetowej 
programu ramowego można się zapoznać z pomysłami różnych instytucji i przyłączyć się do wniosku o finansowanie.

więcej na www.ec.europa.eu

Fundusze norweskie i EOG 

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. fundusze norweskie) oraz Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. fundusze EOG) można uzyskać finansowanie realizacji projektów z dziedziny 
ochrony środowiska, energii i zmian klimatu, ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz rozwoju lokalnego, a także 
na badania naukowe, edukację oraz dialog społeczny.

więcej na www.ec.europa.eu oraz www.eog.gov.pl

Środki krajowe
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje działania infrastrukturalne i edukacyjne. Przy-
kładem jest program priorytetowy na lata 2015–2020 „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”, z którego finansowa-
ne są m.in. działania o charakterze prewencyjnym służące adaptacji do zmian klimatu. Można również uzyskać finanso-
wanie działań edukacyjnych o zasięgu ponadregionalnym mających na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju, kształtowanie zachowań prośrodowiskowych oraz aktywizację społeczną.

więcej na www.nfosigw.gov.pl

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

W programach priorytetowych wojewódzkich funduszy uwzględniono finansowanie w formie dotacji lub pożyczek, dzia-
łań inwestycyjnych i organizacyjnych służących adaptacji do zmian klimatu. Można także uzyskać dofinansowanie realiza-
cji zadań wspieranych środkami Unii Europejskiej lub innymi funduszami zagranicznymi. Priorytety w dziedzinie edukacji 
ekologicznej uwzględniają dofinansowanie projektów podnoszących wiedzę i świadomość dzieci i młodzieży oraz anga-
żujących lokalne społeczności w inicjatywy popularyzujące dobre praktyki w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_PL_KI0213413PLN.pdf
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=pl
https://www.eog.gov.pl/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
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Inne 

Miasta mogą także negocjować z inwestorami, by w zamian za obniżenie podatku od nieruchomości inwestor stworzył na 
swoim terenie większą niż wymagana prawem przestrzeń biologicznie czynną i błękitno-zieloną infrastrukturę. Inwestor 
mógłby także zainwestować w sąsiadujące z jego działką tereny zielone. Warto też rozważyć możliwość przekazania gminie 
w utrzymanie terenu zielonego na obszarze inwestycji – na podobnej zasadzie, na jakiej odbywa się to obecnie w przypad-
ku dróg budowanych ze środków prywatnych. 

Gminy mogą realizować i finansować działania adaptacyjne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Ponadto warto by władze lokalne (np. miast turystycznych) rozważyły w wprowadzenie dobrowolnej opłaty doliczanej do 
każdej nocy noclegu w danym obiekcie hotelowym. W ten sposób odpowiedzialna środowiskowo część turystów mogłoby 
być skłonna do uiszczenia opłaty, która następnie byłaby przekazywana do budżetu miasta i wydatkowana na działania 
z zakresu adaptacji do zmian klimatu.

Bank Ochrony Środowiska 

Komercyjne źródła finansowania inwestycji środowiskowych, w tym służących adaptacji do zmian klimatu, oferuje Bank 
Ochrony Środowiska. Do samorządów skierowane są dwa produkty bankowe – kredyt inwestycyjny EBI (ze środków 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego) oraz obligacje komunalne.

więcej na www.bosbank.pl/... oraz www.bosbank.pl/...

więcej na www.zielonalaweczka.pl

Mieszkańcy miast mogą uzyskać środki na tworzenie osiedlowych ogrodów z Fundacji Banku Ochrony Środowiska 
w ramach ogólnopolskiego konkursu grantowego „Zielona ławeczka”.

Crowdfunding 

Crowdfunding jest metodą zbierania (np. przez internet) funduszy na sfinansowanie konkretnej inicjatywy. Jest to sku-
teczny sposób na pozyskanie przez mieszkańców funduszy na realizację ich własnych inicjatyw z zakresu adaptacji do 
zmian klimatu.

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
https://www.bosbank.pl/finanse-publiczne/finanse-publiczne-1/kredyty-z-linii-miedzynarodowych
https://www.bosbank.pl/finanse-publiczne/finanse-publiczne-1/obligacje-komunalne
http://www.zielonalaweczka.pl
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Planowanie inwestycji  
z uwzględnieniem zmian klimatu

Każda inwestycja w mieście wpływa na otoczenie, w tym na klimat lokalny.

W każdej inwestycji można zagospodarować wody opadowe na miejscu.

W każdej inwestycji można znaleźć miejsce na zieleń.

1

2

3

BROSZURY INFORMACYJNE

Zagadnienia klimatyczne należy uwzględnić w procesie przygotowania różnego rodzaju inwesty-
cji, a przede wszystkim przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy 
finansowej 2014–2020. Wskazówki w jaki sposób i na jakim etapie to zrobić, zawiera opracowany 
przez Ministerstwo Środowiska „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian 
klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”. 

https://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2018/02/Poradnik-przygotowania-inwestycji-z-uwzgl%C4%99dnieniem-zmian-klimatu-ich-%C5%82agodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odporno%C5%9Bci-na-kl%C4%99ski_ver_5_2_sierpnia_2017.pdf
https://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2018/02/Poradnik-przygotowania-inwestycji-z-uwzgl%C4%99dnieniem-zmian-klimatu-ich-%C5%82agodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odporno%C5%9Bci-na-kl%C4%99ski_ver_5_2_sierpnia_2017.pdf
https://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2018/02/Poradnik-przygotowania-inwestycji-z-uwzgl%C4%99dnieniem-zmian-klimatu-ich-%C5%82agodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odporno%C5%9Bci-na-kl%C4%99ski_ver_5_2_sierpnia_2017.pdf


19

Dobre praktyki z zagranicy

KOPENHAGA

Na placu Taasinge 1000 metrów kwadratowych asfaltu zamieniono w zieloną oazę. Tworzą ją ogrody deszczowe, ele-
menty małej infrastruktury, podziemne zbiorniki i basen na wody opadowe z nawalnego deszczu. Zanieczyszczone 
wody opadowe z dróg są oczyszczane w ogrodach deszczowych dzięki odpowiednim roślinom oraz podłożu.

BROSZURY INFORMACYJNE

NOWY JORK

Jak przygotować dom i jego otoczenie na występowanie intensywnych opadów deszczu (Homeowner’s Guide to Rain 
Event Preparedness) – to poradnik dla właścicieli domów przygotowany przez nowojorski magistrat. Zawarto w nim 
podstawowe informacje i opis działań, które pozwolą uchronić dom przed podtopieniem. Regularne sprawdzanie droż-
ności instalacji sanitarnej i kanalizacyjnej, odprowadzanie deszczówki do zbiorników lub urządzeń rozsączających, za-
bezpieczenie pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu gruntu (np. wjazd do garażu) czy zamiana kostki brukowej 
na materiał przepuszczalny to tylko niektóre z zalecanych działań.

BROSZURY INFORMACYJNE

Europejska strategia adaptacji do zmian klimatu – https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en#tab-0-1
European Climate Adaptation Platform – Climate-ADAPT – https://climate-adapt.eea.europa.eu
European Topic Centre for Climate Change Adaptation – http://cca.eionet.europa.eu
Covenant of Mayors for Climate and Energy Political commitments – https://www.covenantofmayors.eu
100 Resilient Cities – https://www.100resilientcities.org
C40cities – https://www.c40.org
COPERNICUS data and services, Urban SIS – http://www.copernicus.eu/projects/urbansis
Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków – http://klimada2.ios.gov.pl
Klimada – Adaptacja do zmian klimatu – http://klimada.mos.gov.pl/

Dowiedz się więcej

https://www.ghb-landskab.dk/en/projects/taasinge-square
http://www.nyc.gov/html/dep/pdf/brochures/flood-preparedness-flyer.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en#tab-0-1
https://climate-adapt.eea.europa.eu
http://cca.eionet.europa.eu
https://www.100resilientcities.org
https://www.c40.org
http://www.copernicus.eu/projects/urbansis
http://klimada2.ios.gov.pl
http://klimada.mos.gov.pl/


O projekcie
„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” to koordynowa-
ny 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. Miejskie plany adaptacji powstają we współpracy władz, mieszkańców 
oraz ekspertów czołowych 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.

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zachęcamy do śledzenia projektu!

http://www.44mpa.pl
https://www.facebook.com/44mpaPL
https://twitter.com/44mpaPL
http://www.44mpa.pl

