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Plan adaptacji miasta Bytomia do zmian klimatu do roku 2030 powstał w odpowiedzi na jeden z najważ-

niejszych problemów ochrony środowiska, jakim są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych 

zmian. Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji Miasta do zmian klimatu, 

jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację wybranych działań adaptacyjnych w czterech naj-

bardziej wrażliwych sektorach/obszarach Miasta, a mianowicie w sektorach zdrowia publicznego, trans-

portu, gospodarki wodnej oraz na obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywno-

ści.  

Podstawą opracowania Planu Adaptacji były: 

• porozumienie Miasta Bytom z Ministerstwem Środowiska w sprawie przystąpienia do projektu,  

• oferta Wykonawcy1 złożona w postępowaniu przetargowym 

• Podręcznik adaptacji dla miast - wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do 

zmian klimatu2. 

Plan adaptacji jest powiązany z dokumentami poświęconymi adaptacji do zmian klimatu szczebla mię-

dzynarodowego, wspólnotowego i krajowego, a także dokumentami regionalnymi. Działania adapta-

cyjne są spójne z polityką UE i kraju w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Wpisują się także w politykę 

rozwoju Bytomia wyrażoną w dokumentach strategicznych i planistycznych obowiązujących w Mieście. 

Plan adaptacji ma na celu przystosowanie Miasta do aktualnie panującego klimatu oraz jego prognozo-

wanych zmian, zmniejszenie podatności miasta na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału 

do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk i ich pochodnych.  

Plan adaptacji zawiera część diagnostyczną, w której opisano zjawiska klimatyczne i ich pochodne 

wpływające na Miasto, oceniono wrażliwość Miasta na te zjawiska oraz możliwości miasta w samodziel-

nym radzeniu sobie ze skutkami zmian klimatu. 

W odpowiedzi na ryzyka zidentyfikowane w części diagnostycznej dokumentu określono działania ad-

aptacyjne niezbędne do realizacji w celu zwiększenia odporności Miasta na występujące aktualnie 

i przewidywane w przyszłości zjawiska. Plan zawiera trzy rodzaje działań: 

• działania informacyjno-edukacyjne, 

• działania organizacyjne, 

• działania techniczne. 

W Planie adaptacji określono także zasady wdrożenia działań adaptacyjnych (podmioty odpowie-

dzialne, ramy finansowania, wskaźniki monitoringu, założenia dla ewaluacji oraz aktualizacji doku-

mentu).  

Na każdym etapie planowania adaptacji Bytomia, wnioski z przeprowadzanych analiz oraz ostateczne 

postanowienia Planu weryfikowane były poprzez zapewnienie szerokiego udziału interesariuszy i spo-

łeczeństwa Miasta w procesie opracowania dokumentu, co w przyszłości powinno zapewnić społeczną 

akceptowalność Planu oraz ograniczenie konfliktów podczas wdrażania działań adaptacyjnych. 

  

                                                           

1 Konsorcjum składające się z: Instytutu Ochrony Środowiska – PIB, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, Instytutu 
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Arcadis Polska Sp. z o.o. 

2  opracowany przez Ministerstwo Środowiska na podstawie ekspertyzy wykonanej przez Instytut Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych w Katowicach w ramach projektu pn. "Wytyczne do przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej”. 
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Wprowadzenie 
Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Bytomia powstał w ramach projektu Minister-

stwa Środowiska realizowanego we współpracy z 44 polskimi miastami. Celem Planu 

Adaptacji jest podniesienie odporności miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe i 

ich pochodne z uwzględnieniem zmian klimatu. 
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Miasto Bytom jest jednym z 44 dużych ośrodków miejskich Polski, które są szczególnie zagrożone skut-

kami zmian klimatu oraz których uwarunkowania wynikające z cech własnych miasta, procesów histo-

rycznych oraz dynamiki rozwoju mogą potęgować te zagrożenia. Wrażliwość obszarów miejskich na 

zmiany klimatu oraz potrzeba wzmocnienia ich odporności na zagrożenia wynikające z tych zmian do-

strzeżone zostały przez struktury unijne i kraje członkowskie Unii Europejskiej, w których już od prawie 

dekady powstają strategie i plany adaptacji do zmian klimatu. Działania w tym zakresie podjęto również 

w Polsce. Realizując politykę UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu Rada Ministrów RP w paździer-

niku 2013 r. przyjęła opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny Plan Adaptacji dla sek-

torów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020). 

W dokumencie tym wymieniono potrzebę kształtowania miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 

zmiany klimatu. Do największych ośrodków miejskich Ministerstwo Środowiska skierowało propozycję 

współpracy, której celem było opracowania planów adaptacji do zmian klimatu.  

Intencją Ministerstwa Środowiska było przygotowanie unikalnego w skali europejskiej, systemowego 

projektu obejmującego swym zasięgiem terytorialnym cały kraj. Miasta przystąpiły do projektu na mocy 

porozumień stanowiących deklarację udziału w projekcie pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian 

klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” (Projekt MPA). 

Inicjatorem i koordynatorem Projektu MPA jest Ministerstwo Środowiska, a partnerami są 44 miasta 

powyżej 100 tys. mieszkańców. Realizację prac powierzono wybranemu w drodze przetargu publicz-

nego Konsorcjum składającemu się z czterech partnerów: Instytutu Ochrony Środowiska – Państwo-

wego Instytut Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytut Ba-

dawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz ARCADIS Polska Sp. z o.o. Formalnie 

prace rozpoczęto 12 stycznia 2017 r. i realizowano przez 24 miesiące. Każde miasto zaangażowane w 

Projekt dysponuje własnym dokumentem - Planem Adaptacji, który jest rezultatem wspólnej pracy mia-

sta i przedstawicieli Konsorcjum. Projekt zrealizowano przy pomocy jednolitej metody wypracowanej 

przez Konsorcjum i zaakceptowanej przez Ministerstwo Środowiska. We wszystkich 44 miastach praca 

nad dokumentem przebiegała w ustalonych etapach, obejmujących ten sam dla wszystkich miast zakres 

prac prowadzonych z zastosowaniem określonych metod i instrumentów oraz z uwzględnieniem specy-

fiki miasta, jego cech wynikających z lokalizacji, uwarunkowań przyrodniczych oraz charakteru i dyna-

miki procesów rozwojowych, a także biorąc pod uwagę jego aktualną kondycję, aspiracje oraz plany. 

Miasto Bytom przystąpiło do Projektu na podstawie Porozumienia NR.DZR/U/15/2015 z Ministerstwem 

Środowiska podpisanego w dniu 1 lipca 2015 przez Prezydenta miasta Pana Damiana Bartylę.  

Proces przygotowania Planu Adaptacji przebiegał w systemie trójstronnej współpracy między Minister-

stwem Środowiska, Miastem Bytomiem oraz Wykonawcą z ramienia Konsorcjum - Instytutem Ekologii 

Terenów Uprzemysłowionych (IETU) w Katowicach. 

Celem Planu Adaptacji Bytomia jest podniesienie odporności miasta na zjawiska klimatyczne przy zmie-

niających się warunkach klimatycznych. 

Plan Adaptacji został przygotowany we współpracy Zespołu Miejskiego (ZM) – przedstawicieli Miasta 

oraz Zespołu Ekspertów (ZE) – Przedstawicieli Wykonawcy, przy współudziale licznych interesariuszy. 

Współpraca zespołów w celu uzgodnienia swoich stanowisk była kluczowa dla przygotowania doku-

mentu o charakterze strategicznym, który będzie stanowił podstawę do podejmowania przez władze 

miasta decyzji, uwzględniających zidentyfikowane zagrożenia klimatyczne, jak również specyficzne za-

grożenia miejskie będące pochodnymi zmian klimatu. W ramach prac nad Planem Adaptacji wykony-

wano szereg analiz, które pozwoliły na określenie głównych zagrożeń klimatycznych miasta, umożliwiły 

ocenę jego wrażliwości na czynniki klimatyczne oraz były podstawą wyboru najbardziej wrażliwych sek-

torów i obszarów miejskich, dla których przygotowane zostały działania adaptacyjne korzystne dla mia-

sta, w szczególności istotne dla poprawy jakości życia i bezpieczeństwa jego mieszkańców. 

  



 

19 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Charakterystyka 

miasta Bytom 
 

Bytom to miasto położone centralnie w województwie śląskim. Należy ono do grona 
najstarszych miast Polski. Prawa miejskie otrzymało już w roku 1254. Ze względu na 
bogatą historię, w tym historię przemysłową na obszarze miasta znajduje się około 3 
tysięcy obiektów zabytkowych. Pomimo silnego zurbanizowania miasta znajduje się 
tam szereg obiektów cennych przyrodniczo jak np. rezerwat „Segiet”, czy też ostatnio 
wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO Podziemia Tarnogórsko-Bytom-
skie. Obszar osnowy przyrodniczej zajmuje w mieście łącznie 33% jego powierzchni. 
Bytom należy do miast, które zostały silnie dotknięte przemianami gospodarczymi. 
Miasto utraciło swój, wcześniej dominujący przemysłowy charakter i obecnie szuka 
nowej tożsamości. Istnienie tutaj wielu obiektów cennych architektonicznie i przyrod-
niczo, centralne położenie, bliskość autostrady A1 stanowią niewątpliwie atuty Byto-
mia. 
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Dane Podstawowe 

Powierzchnia w ha 6947 (SIT Bytom) 

Liczba mieszkańców 168 394 osób (GUS 2017)3 

Gęstość zaludnienia w osobach/ km² 2 424 osób/km2 

Liczba dzieci w wieku <5 lat 7 390 osób (co stanowi 4,39% ogółu) 

% ludności w wieku przedprodukcyjnym 15,9% 

% ludności w wieku produkcyjnym 61,1% 

% ludności w wieku poprodukcyjnym 23,1% 

Liczba osób w wieku 65+ 32 149 osób (co stanowi 19,09% ogółu) 

Sytuacja ekonomiczna, (GUS 2017) 

Budżet miasta, mln zł - dochody 806,509 

Budżet miasta, mln zł - wydatki 811,303 

Dochód budżetu na 1 mieszkańca w zł 4 773 

Wydatki budżetu na 1 mieszkańca, w zł 4 802 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych 5 288 

Stopa bezrobocia rejestrowego, w % 11,2% 

1.1 UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE 

Dane lokalizacyjne 

Położenie  

Bytom jest położony centralnie w województwie śląskim. Punkt środkowy miasta znajduje się w odle-

głości około 9km od punktu środkowego województwa (średnia dla powiatów około 33km). Bytom gra-

niczy na odcinku ponad 54km z 8 gminami. Od zachodu i południowego zachodu na odcinku około 12,5 

km Bytom graniczy z Zabrzem, od zachodu i północnego zachodu graniczy z gminą Zbrosławice (6,4 

km), od północy graniczy z Tarnowskimi Górami (7,8km), od północnego wschodu z Radzionkowem 

(8,4 km), od wschodu z Piekarami Śląskimi (8,0km), od południowego wschodu z Chorzowem (5,3 km), 

od południa Bytom graniczy ze Świętochłowicami (2,6km), a poprzez rzekę Bytomkę, również na od 

południa na odcinku około 3,4 km sąsiaduje z Rudą Śląską. Miasto Bytom położone jest w obrębie 

fizycznogeograficznego makroregionu Wyżyny Śląskiej, który na obszarze miasta reprezentują mezo-

regiony Garbu Tarnogórskiego na północy i Wyżyny Katowickiej w części środkowej i południowej. Pod 

względem geomorfologicznym zasadniczy trzon miasta stanowi Płaskowyż Bytomski, południowy, nie-

wielki fragment miasta znajduje się w zasięgu Płaskowyżu Katowickiego, a fragment północny w zasięgu 

Płaskowyżu Tarnowickiego (Mapa 1).  

Ukształtowanie terenu 

Północna część obszaru badań znajduje się w zasięgu triasowej niecki bytomskiej, pozostała w zasięgu 

waryscyjskiej struktury siodła głównego. Zgodnie z podziałem geomorfologicznym miasto Bytom znaj-

duje się w obrębie subregionów: Płaskowyżu Tarnowickiego (w części północnej), Płaskowyżu Bytom-

skiego (na przeważającym obszarze miasta) oraz Płaskowyżu Katowickiego (w części południowej). 

Naturalna rzeźba terenu jest silnie urozmaicona. Różnica wysokości pomiędzy maksymalną a mini-

malną wysokością terenu wynosi 108,7m. Najwyższe wzniesienia dochodzące do 351,9m n.p.m. obser-

wuje się w obrębie rezerwatu „Segiet” na północy miasta. Najniższe wysokości obserwuje się w obrębie 

doliny rzeki Bytomki (243,2m n.p.m.) w części południowej (Mapa 1a). Średnia wysokość terenu w ob-

rębie granic administracyjnych Bytomia wynosi 287,1m n.p.m., a odchylenie standardowe średniej wy-

nosi 15,9m. Naturalna rzeźba terenu miasta Bytom jest silnie przekształcona przez górnictwo głębinowe, 

odkrywkowe, działalność hutniczą oraz procesy urbanizacyjne.  

                                                           

3 Według danych Urzędu Miasta w Bytomiu liczba mieszkańców tego miasta w roku 2018 wynosi 157351 osób. 
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Wody powierzchniowe i podziemne 

Wody powierzchniowe 

Bytom położony jest w wododziale Wisły i Odry. Większa część miasta leży w dorzeczu Odry i odwad-

niana jest przez rzekę Bytomkę oraz Potok Rokitnicki będący jej dopływem. Reszta miasta oddaje wody 

do Szarlejki i Brynicy. 

Największym ciekiem wodnym Bytomia jest rzeka Bytomka (18,6 km), która swój początek bierze we 

wschodniej części miasta w rejonie dzielnicy Miechowice. W obrębie Bytomia Bytomka ma około 7 km 

długości. Jej prawobrzeżnym dopływem jest Potok Rokitnicki biorący początek na rzędnej około 315m 

n.p.m. w Lesie Miechowickim i ma on długość około 14,5 km (w obrębie Bytomia około 5 km). Północna 

części miasta odwadniana jest przez potok Szarlejka z dopływem Segiet, który w okolicy Piekar Śląskich 

wpada do rzeki Brynicy. Jego długość wynosi około 11km. Rzeki na terenie Bytomia zasilane są przez 

ścieki komunalne najczęściej odprowadzane z oczyszczalni miejskich oraz wody przemysłowe i zrzuty  

wód kopalnianych. Przepływ Bytomki wynosi około 70-110 m3/min, z czego blisko 90% stanowią ścieki. 

Na terenie miasta znajduje się kilkadziesiąt stawów utworzonych głównie w wyrobiskach i zapadliskach. 

Kilkanaście z nich znajduje się na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Żabie Doły” (Mapa 2). 

Bytom jest obszarem silnie zurbanizowanym i przekształconym przez działalność człowieka, szczegól-

nie w wyniku wydobycia węgla kamiennego. Obszar miasta przed okresem eksploatacji górniczej obfi-

tował w wiele naturalnych źródeł wodnych, dając początek rzekom i potokom. Okres silnej eksploatacji 

górniczej spowodował zanik naturalnych wód powierzchniowych płynących na rzecz sztucznego zasi-

lania tych cieków wodami z odwadniania kopalń. Po zaniku eksploatacji górniczej (z 11 kopalń do jednej) 

oraz po zmianie topografii terenu w wyniku ponad stuletniej działalności górniczej, zasoby wód po-

wierzchniowych miasta Bytomia ulegały kolejnym zmianom. Powstałe w wyniku eksploatacji górniczej 

nowe i niewielkie obszary wód stojących były sukcesywnie zasypywane przez kopalnie jałowym urob-

kiem, a niektóre z nich pozostawiono jako zbiorniki rekreacyjne. Eksploatacja górnicza odbiła się rów-

nież bardzo negatywnym wpływem na jakość wód podziemnych, eliminując w większości ich przydat-

ność ze względu na duże zasolenie. Eksploatacja górnicza miała spory wpływ na zaburzenie i zmiany 

w kształcie oraz przebieg koryt cieków wodnych, tworząc liczne rozlewiska i obszary zalewowe. W okre-

sach wzmożonej eksploatacji górniczej ilość wód dołowych trafiających do cieków powierzchniowych 

na obszarze miasta Bytomia zapewniała ich stały i wysoki poziom przepływu (wody te były i nadal są 

wodami pozaklasowymi). Po zamknięciu 10 z 11 kopalń pojawiły się niskie i bardzo niesie przepływy w 

ciekach Bytomia. Bytom z powodu niskich zasobów naturalnych nie posiada własnych ujęć wodnych i 

zaopatruje się w wodę wodociągową z węzła Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. 

Wody podziemne 

Warstwy wodonośnie występują w piętrach czwartorzędowych, triasowych i karbońskich. W zasięgu 

arkusza Bytomia obserwuje się piętrowy układ różnowiekowych struktur hydrogeologicznych. Obszar 

Bytomia zlokalizowany jest w prowincji hydrogeologicznej górsko-wyżynnej, w zasięgu części triasowej 

monokliny krakowsko-śląskiej. Na obszarze Bytomia znajdują się trzy Główne Zbiorniki Wód Podziem-

nych: Zbiornik Gliwice (GZWP 330), obejmujący północno-zachodnią i północną część miasta; sąsiadu-

jący z nim od południa Zbiornik Bytom (GZWP 329), obejmujący środkowo-północną część miasta oraz 

Zbiornik Lubiniec - Myszków (GZWP 327) położony w części północnej miasta. GZWP zajmują obszar 

2624,7ha co stanowi 37,9% powierzchni miasta (Mapa 2). Powyższe GZWP są to zbiorniki typu szcze-

linowo--krasowego, wykształcone w warstwach dolomitów i wapieni triasowych wapienia muszlowego i 

retu (Mapa 2). 
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1.2 STRUKTURA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA MIASTA 

Podział administracyjny 

Miasto Bytom podzielone jest na dwanaście dzielnic: 

Nazwa dzielnicy Powierzchnia w ha Ludności w 2018 roku4 

Miechowice 1152 22954 

Karb 344 6291 

Bobrek 254 4648 

Szombierki 493 21826 

Łagiewniki 464 8062 

Rozbark 803 17061 

Śródmieście 781 48169 

Stroszek - Dąbrowa Miejska 1066 12297 

Osiedle Generała Jerzego Ziętka 87 8019 

Sucha Góra 507 3704 

Stolarzowice 830 3280 

Górniki 165 1040 

Strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta prezentuje Mapa 4. 

Zabudowa o wysokiej intensywności 

Tereny te stanowią podstawowy wyróżnik przestrzeni miejskiej, stanowiący najważniejszy fragment 

struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta. Zabudowa miejska o wysokiej intensywności składa się z 

trzech podstawowych komponentów: zabudowy historycznej stanowiącej często wyraźnie wydzielony 

przestrzennie obszar starego miasta, śródmiejskiej kwartałowej oraz osiedli mieszkaniowych w zabu-

dowie blokowej. 

Zabudowa historyczna starego miasta 

Obszar zabudowy historycznej wyznaczono w oparciu o Załącznik nr 4.2 do Uchwały Rady Miejskiej w 

Bytomiu nr XVI/204/11 z dnia 24 sierpnia 2011 r. „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-

spodarowania Przestrzennego Gminy Bytom. Rysunek IIB: Kierunki zmian w strukturze przestrzennej i 

w przeznaczeniu terenów”. W kontekście przeznaczenia wiodącego terenu odpowiada on kategorii te-

reny zabudowy śródmiejskiej. Łącznie z placami i uliczkami obejmuje on obszar około 60,1ha i ograni-

czony jest następującymi ulicami: od północy ulicą marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od Jana 

Matejki do Powstańców Warszawskich; od zachodu ulicą Powstańców Warszawskich; od południa Pla-

cem Michała Wolskiego, dalej ulicą Karola Miarki do ulicy Jana Matejki; od wschodu ulicą Jana Matejki 

do ulicy Piłsudskiego. Cechą charakterystyczna tego obszaru jest zachowanie w jego obrębie średnio-

wiecznego układu ulic i obecność dużej ilości budynków zabytkowych. Na obszarze tym znajduje się 46 

z 87 budynków uznanych jako budynki zabytkowe. Zgodnie z przeprowadzonymi szacunkami na tym 

terenie mieszka około 13560 osób. Obszar ten stanowi także centrum miejskiej wyspy ciepła, obserwuje 

się tutaj najwyższe temperatury powierzchni (Mapa 10). 

Zabudowa śródmiejska kwartałowa 

Zwarta zabudowa śródmiejska Bytomia obejmując swym zasięgiem wszystkie historyczne dzielnice By-

tomia. W skład tego sektora należą różne formy zabudowy. Typowa zabudowa kwartałowa znajduje się 

na obszarze dzielnicy Śródmieście. Ponadto w Bytomiu znajduje się szereg osiedli robotniczych sprzed 

okresu II wojny światowej (zabudowa w okolicach ulicy Hugona Kołłątaja), a nawet z końca XIX wieku 

(Kolonia Zgorzelec). Całkowita powierzchnia tego sektora wynosi 363,6 ha. W obrębie śródmiejskiej 

zabudowy kwartałowej znajduje się 5438 budynków, z czego 3407 to budynki o funkcji mieszkalnej. 

                                                           

4 Na podstawie i-BIIP - Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, dostęp: 2018-06-12 
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Pozostałe budynki należą do kategorii budynków biurowych, handlowo-usługowych, przemysłowych, 

budynków szkolnych i instytucji badawczych, szpitali i budynków opieki medycznej oraz ogólnodostęp-

nych obiektów kulturalnych. Ze względu na prowadzoną w obrębie miasta działalność wydobywczą, 243 

budynki mieszkalne zabudowy kwartałowej znajdują się w obrębie strefy szkód górniczych. Zgodnie z 

szacunkami w zasięgu zabudowy kwartałowej mieszka około 71860 osób. 

Osiedla mieszkaniowe - zabudowa blokowa 

Zabudowa blokowa jest rozproszona na całym obszarze miasta. Jednie w dzielnicach Górniki, Stolarzo-

wice i Sucha Góra stanowi ona minimalny odsetek. Łącznie, na obszarze Bytomia, zajmuje obszar 281,6 

ha. W skład tej zabudowy wchodzą wszystkie osiedla mieszkaniowe powstałe po roku 1960, w tym 

blokowiska okresu „wielkiej płyty” lat 70-tych i 80-tych oraz nowoczesne osiedla z lat 90-tych XX wieku. 

W obrębie zabudowy blokowej mieszka łącznie 49842 osób. Najwyższe, 16-piętrowe budynki tego typu 

zabudowy znajdują się w Śródmieściu. 

Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności.  

Do zabudowy o niskiej intensywności zaliczane są wszystkie formy zabudowy jednorodzinnej oraz mała 

zabudowa kilkurodzinna (np. dawne domy kolonii robotniczych). Głównie jest reprezentowana przez 

różne formy od zabudowy jednorodzinnej tj. szeregowej, atrialnej, bliźniaczej i hybrydowej oraz zabu-

dowę domami indywidualnymi wolnostojącymi, a także zabudowę rozproszoną siedliskową. Podział we-

wnętrzny zabudowy o niskiej intensywność obejmuje zabudowę jednorodzinną intensywną i eksten-

sywną oraz zabudowę rozproszoną, siedliskową. Na obszarze Bytomia występuje zabudowa jednoro-

dzinna intensywna i zabudowa jednorodzinna ekstensywna, która stanowi 5% powierzchni miasta. Roz-

różnienie na zabudowę intensywną i ekstensywną wynika z udziału powierzchni uszczelnionej w jej 

obrębie; uszczelnienie powyżej 60% oznacza zabudowę intensywną, a do 60% zabudowę eksten-

sywną. Ta pierwsza stanowi 88,1% zabudowy o niskiej intensywności, druga zaś – ekstensywna zale-

dwie 11,9%. Szacuje się, że w obrębie zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności mieszka 

22087osób, co stanowi około 14% populacji Bytomia. Zabudowa o niskiej intensywności dominuje w 

dzielnicach Bytomia, które do tej pory zachowały rolniczy charakter, tj. w Stolarzowicach oraz Górni-

kach. Większe, zwarte kompleksy tego typu zabudowy występują także w Miechowicach i w Suchej 

Górze. 

Obiekty i tereny usług publicznych 

Obiekty i tereny usług publicznych reprezentują następujące komponenty: nauka i oświata, zdrowie, 

kultura, sport i rekreacja oraz administracja. Obiekty usług publicznych w Bytomiu są często wkompo-

nowane w tkankę zabudowy mieszkaniowej. Na podstawie BDOT10K stwierdza się, iż na obszarze 

Bytomia znajduje się 450 budynków należących tego sektora. Do komponentu nauka i oświata w roku 

szkolnym 2015/16 należały 82 szkoły różnego szczebla z 965 oddziałami, w których uczyło się łącznie 

20028 uczniów oraz 47 placówek przedszkolnych, w których 4459 dzieci było objętych opieką przed-

szkolną. W Bytomiu znajduje się Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji oraz Wydział Zdrowia Publicz-

nego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Wg BDOT10K w Bytomiu można wydzielić 68 kompleksów 

oświatowych, których sumaryczna powierzchnia wynosi 58,2ha, co stanowi 0,82% powierzchni miasta. 

W komponencie ochrona zdrowia w Bytomiu znajdują się 3 publiczne szpitale: Szpital Specjalistyczny 

nr 1 przy ul. Żeromskiego, Szpital Specjalistyczny nr 2 przy ul. Stefana Batorego oraz Wojewódzki Szpi-

tal Specjalistyczny nr 4 przy al. Legionów. W 2015 roku w szpitalach ogólnych do dyspozycji pacjentów 

znajdowało się 1244 łóżek. Według danych BDOT10K na obszarze Bytomia znajduje się 13 komplek-

sów ochrony zdrowia i opieki społecznej, które zajmują obszar 15,8ha, co stanowi 0,23% powierzchni 

miasta. W komponencie kultury wg BDOT10K można wyróżnić 54 budynków, z czego 14 to muzea lub 

biblioteki, a pozostałą część stanowią ogólnodostępne obiekty kulturalne. Jednymi z najsłynniejszych 

jest gmach Opery Śląskiej przy ulicy Stanisława Moniuszki oraz budynki Muzeum Górnośląskiego. Kom-

ponent sport i rekreacja pod względem klasyfikacji BDOT10K reprezentują obiekty kompleksu sportowo-

rekreacyjnego, do którego w Bytomiu należą ogród botaniczny, ośrodki sportowo-rekreacyjne oraz 

parki. Zajmują one obszar 161,6ha, co stanowi 2,07% obszaru miasta. 



 

26 

Wśród parków, na szczególną uwagę zasługują Park Miejski im. Franciszka Kachla na zachód od 

Urzędu Miasta, Park Ludowy w Miechowicach oraz Park Fazaniec na granicy dzielnic Szombierki i Bo-

brek. W Bytomiu ma swoją siedzibę szereg instytucji administracji samorządowej i państwowej. Wg 

BDOT10K, łącznie z bankami do tego komponentu należy 51 budynków. Na szczególną uwagę zasłu-

gują kompleksy Sądu Rejonowego oraz Urzędu Miasta. 

Tereny produkcyjne, bazy składowe i magazynowe, w tym tereny kolejowe oraz tereny poprze-

mysłowe i zdegradowane 

Bytom posiada bogatą historię przemysłową, która odzwierciedla się silnie w strukturze przestrzennej 

miasta. Jeszcze na początku lat 90-tych na terenie Bytomia swoje obszary górnicze posiadało 6 kopalń 

węgla kamiennego („Bobrek”, „Centrum”, „Miechowice”, „Powstańców Śląskich”, „Rozbark” i „Szom-

bierki”). Obszary te zajmowały 70% powierzchni miasta. Ponadto funkcjonowało tutaj kilkadziesiąt du-

żych zakładów przemysłowych w tym: Zakład Górniczo-Hutniczy „Orzeł-Biały”, Huta „Bobrek”, Huta 

„Zygmunt”, Elektrownie Szombierki i Miechowice, itd. Stosując klasyfikację BDOT10K do sektora prze-

mysłowego można zaliczyć zabudowę przemysłowo-składową, tereny przemysłowo-składowe, wyrobi-

ska, zwałowiska oraz tereny pod torowiskami. W skali miasta powyższe kategorie pokrycia terenu zaj-

mują 751,5ha, co stanowi 10,84% powierzchni miasta. Tereny przemysłowe oraz zabudowa przemy-

słowa ze względu na upadek ekonomiczny zakładów przemysłowych ulegają degradacji i łącznie ze 

zwałowiskami tworzą nową kategorię użytkowania ziemi – tzw. tereny poprzemysłowe. Według infor-

macji zawartych na Ogólnodostępnej Platformie Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" 

(OPI-TPP) w Bytomiu wstępnie zinwentaryzowano 31 terenów poprzemysłowych zajmujących łącznie 

obszar 399.1ha, tj. 5,76% powierzchni gminy. Wśród terenów poprzemysłowych dominują obszary zwią-

zane z górnictwem węgla kamiennego (18 terenów) oraz hutnictwem zarówno żelaza, jak i cynku i oło-

wiu (7 terenów). Tereny poprzemysłowe występują w 8 południowych dzielnicach miasta. Dzielnice 

wolne od tego typu terenów to: Stolarzowice, Górniki, Sucha Góra oraz Osiedle Generała Jerzego 

Ziętka. W Bytomiu obserwuje się niekorzystne oddziaływanie podziemnej eksploatacji górniczej i to za-

równo związanej z eksploatacją węgla kamiennego jak i ród cynkowo-ołowiowe. Zatem obszar o śred-

nim stopniu zagrożenia wpływami eksploatacji podziemnej wynosi 1526,4 ha, co stanowi 22% obszaru 

miasta. Obszar o wysokim stopniu zagrożenia wynosi 58,5 ha, co stanowi 0,84% powierzchni miasta. 

Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe 

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta nowym elementem są wielkoprzestrzenne obiekty han-

dlowe stanowiące wydzielone obszary wrażliwości miasta. Według klasyfikacji BDOT10K reprezentują 

je centra handlowo-usługowe. Całkowita powierzchnia obiektów tego sektora łącznie z parkingami i dro-

gami dojazdowymi wynosi 62,3 ha, co stanowi 0,64% powierzchni miasta. Największe centra handlowo-

usługowe to: Kompleks składający się Centrum Handlowego Atrium Plejada, Castorama i Decathlon 

położony w dzielnicy Karb, przy granicy z Zabrzem, Centrum Handlowe Plejada położone w dzielnicy 

Stroszek-Dąbrowa Miejska przy granicy z Radzionkowem oraz kompleks złożony z supermarketów Te-

sco, OBI i Selgros Cash and Carry położony w Łagiewnikach przy granicy z Chorzowem. Na uwagę 

zasługuje nieco mniejsze co do powierzchni, ale solnie oddziaływujące na otoczenie, położone w ob-

szarze historycznym starego miasta Centrum Handlowe Agora. Poza wymienionymi na terenie Bytomia 

występują jeszcze sklepy następujących sieci (firm): Aldi (1 sklep), Biedronka (3), Lidl (3), Simply Market 

oraz pojedynczy sklep Tesco.  

Osnowa przyrodnicza miasta w tym tereny różnorodności biologicznej 

Pomimo przemysłowego charakteru miasta, Bytom cechuje się bogatą osnową przyrodniczą i dużą bio-

różnorodnością. Ze względu na bioróżnorodność jednym z najcenniejszych obiektów tego sektora jest, 

powołany w celu zachowania naturalnego lasu bukowego z domieszką świerka i jodły, rezerwat „Segiet” 

oraz wpisany na listę dziedzictwa światowego UNESCO obszar „Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich” 

(Mapa 3). Podziemia te powstały w wyniku eksploatacji górniczej rud srebra, cynku i ołowiu trwającej 

od średniowiecza do XX wieku. W wyniki tej działalności powstały sztolnie, szyby, chodniki i komory, 

które stały się największym na Górnym Śląsku stanowiskiem zimowania nietoperzy. 
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Cennym obiektem jest także, położony w Śródmieściu, Park Miejski im. Franciszka Kachla. Decyzją 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach został on wpisany do rejestru zabytków woje-

wództwa śląskiego. Na uwagę zasługują także Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Suchogórski Labirynt 

Skalny” oraz Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Żabie Doły”. Całkowita powierzchnia sektora osnowy 

biologicznej miasta, uwzględniając w nim obszar „Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich” wynosi 2312,3 

ha, co stanowi aż 33,35% powierzchni Bytomia. Większość obszaru osnowy znajduje się w północnej 

części miasta (Mapa 3). Na podstawie utworzonej w ramach programu Copernicus mapy Urban Atlas 

oszacowano średnie uszczelnienie gruntów w mieście na poziomie około 29% (Mapa 5). To świadczy 

o dużym areale gleb nieuszczelnionych (lasy, użytki rolne, itp.). Z kolej w obrębie gleb uszczelnionych 

(stopień uszczelnienia >0%) średni stopień uszczelnienia gleb wynosi 56%. Stosując zalecenia zespołu 

metodycznego projektu MPA określono powierzchnię obszaru biologicznie aktywnego na poziomie 

66,3% powierzchni miasta. 

Tereny niezabudowane 

W Bytomiu tereny te reprezentowane są przez następujące kategorie pokrycia terenu wg klasyfikacji 

BDOT10K: roślinność krzewiasta, uprawa trwała, roślinność trawiasta i uprawa rolna, grunt nieużytko-

wany oraz woda powierzchniowa. Tereny niezabudowane (bez lasów) zajmują w Bytomiu obszar 

2305,4ha, co stanowi 33,25% powierzchni miasta. Spośród tych terenów największy areał zajmują te-

reny kategorii „roślinność trawiasta i uprawa rolna”, które stanowią 78,4% całości tego sektora. Część z 

tych terenów może stanowić rezerwę obszarową do dalszego rozwoju miasta. Osobną kategorię stano-

wią tereny dróg kołowych oraz częściowo placów. Ta kategoria pokrycia terenu włączana jest do tere-

nów otwartych, co nie do końca jest uzasadnione. Jest ona ważna jako element systemu transportu, 

który jest szczególnie wrażliwy na anomalie klimatyczne. Tereny pod drogami kołowymi łącznie z dro-

gami kołowymi z torowiskiem (tramwajowym) zajmują obszar 438,1 ha, co stanowi 6,32% powierzchni 

miasta. 

1.3 LUDNOŚĆ 

Przestrzenne rozmieszczenie mieszkańców Bytomia prezentuje Mapa 6. 

Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec grudnia 2017 roku w Bytomiu miesz-

kało 168394 osób. W stosunku do roku 1998, kiedy to od Bytomia odłączyła się gmina Radzionków, 

liczba ludności zmniejszyła się o 37166 osób. Jeszcze w roku 1998 liczba ludności Bytomia przekra-

czała 200 tys. (205560). W przeciągu tych 20 lat w Bytomiu ubywa średnio 1774 mieszkańców na rok. 

W roku 2017 w Bytomiu mieszkało 32149 osób w wieku co najmniej 65 lat. W roku 2003, pomimo więk-

szej liczby mieszkańców niż obecnie, osób tej grupy wiekowej było „jedynie” 24 426. Co roku w Bytomiu 

przybywa średnio 457 osób w wieku co najmniej 65 lat. Wyjątkiem był rok 2009, kiedy liczba osób star-

szych spadła o 1041 osób. Obserwuje się procentowy wzrost mieszkańców grupy wiekowej 65 lat i 

więcej z 12,8% w roku 2003 do 19,1% w roku 2017. Liczba dzieci poniżej 5 roku życia w roku 2017 

wynosiła 7390 osób. Generalnie w ciągu ostatnich 20 lat obserwuje się spadek liczby dzieci. W stosunku 

do roku 1998 ubyło 2147 dzieci poniżej 5 roku życia. Nie obserwuje się zmian w procentowej wielkości 

tej grupy populacji w stosunku do ogólnej populacji miasta. Średnia wielkość populacji dzieci poniżej 5 

roku życia w Bytomiu kształtuje się na poziomie 4,44%. W Bytomiu w roku 2017 mieszkało 80401 męż-

czyzn i 87993 kobiet. Na 100 mężczyzna przypada około 109 kobiet. Ten parametr ma tendencję wzro-

stową. Jeszcze w roku 2003 liczba ta wynosiła około 106.  

Zgodnie z prognozą GUS przewiduje się, iż w roku 2030 ludność Bytomia wyniesie 148 959, natomiast 

w roku 2050 spadnie do 116 833 osób. Zgodnie z linią trendu za lata 1998-2017 liczba mieszkańców 

Bytomia może spaść nawet do poziomu 108 342 osób. Główny Urząd Statystyczny prognozuje do roku 

2050, w stosunku do stanu na rok 2017, spadek liczby mężczyzn w Bytomiu o 24 410 oraz spadek liczby 

kobiet o 27 151 osób. Niekorzystny trend demograficzny, stanowi poważne wyzwanie dla władz miasta 

Bytomia.  
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1.4 UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE 

W wydanym przez firmę ARCADIS Rankingu miast zrównoważonych w kategorii „Społeczeństwo”5 By-

tom zajął ostanie miejsce na 50 analizowanych miast. Ranking ten w sposób syntetyczny ocenił miasta 

pod względem demografii, zdrowia, edukacji, kultury, ubóstwa i warunków życia, bezpieczeństwa oraz 

udziału społeczeństwa w kreowaniu miasta. Z kolei w ogólnopolskiej ocenie gmin pod wyglądem aktyw-

ności społecznej w samorządach, wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców (39 gmin) Bytom zajął 

także ostatnie miejsce. Jednymi z najpoważniejszych problemów społecznych w mieście są bezrobocie, 

ubóstwo, przestępczość, a także wysoki odsetek mieszkańców korzystających z opieki społecznej. Ob-

serwuje się także słabe zaangażowanie mieszkańców w życie miasta. Wszystkie te niekorzystne zjawi-

ska społeczne są związane z gwałtownym załamaniem się bazy ekonomicznej miasta, którą przez wie-

lolecia były kopalnie i generalnie przemysł ciężki. Władze miasta nie pozostają obojętne na te zjawiska 

podejmując szereg inicjatyw, które znajdują swój wyraz w zapisach dokumentów strategicznych miasta6. 

1.5 POTENCJAŁ EKONOMICZNY 

Zgodnie z cytowanym powyżej Rankingiem miast zrównoważonych, uwzględniającym takie kryteria jak 

rozwój gospodarczy i zatrudnienie, finanse publiczne i planowanie przestrzenne, transport, turystyka, 

dostęp do rynku pracy, miasto Bytom pod względem plasuje się na ostatnim miejscu wśród 50 najwięk-

szych miast w Polsce. Wartość wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca 

gminy przyjmowany do obliczania subwencji wyrównawczej na 2018 r. dla Bytomia wynosi 1 299,92 

złotych. Jest to najniższa wartość wśród miast regionu 8 (średnia dla regionu 8 wynosi 1857,41 złotych) 

i jest ona niższa od wartości wskaźnika G dla kraju, który wynosi 1 668,68 złotych. W stosunku do tego 

wskaźnika dla Bytomia obserwuje się spadek wartości, podczas gdy dla całego kraju wzrost. Wartość 

wskaźnika P - dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2017 r. dla 

Bytomia wynosi 206,09 złotych przy średnim dla kraju na poziomie 232,60 złotych. W roku 2017 stopa 

bezrobocia osiągnęła poziom 11,2% (spadek o 7,3 punktów procentowych w stosunku do roku 2015). 

W stosunku do roku 2002 w Bytomiu spada odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym (z 20,1 do 15,9%) 

i produkcyjnym (z 64,6 do 61,1%), natomiast wzrasta odsetek osób w wieku poprodukcyjnym (z 15,2 do 

23,1%). Obserwuje się także wzrost wartości wskaźników obciążenia demograficznego. Najbardziej 

dramatyczny wzrost dotyczy wzrostu relacji ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym z 756% w roku 2002 do 145,1% w roku 2017. W roku 2016 dochody ogółem miasta 

Bytom wyniosły 745196,9 tysięcy złotych, z czego połowa (50,4%) to dochody własne gminy. Reszta to 

dotacje celowe oraz subwencja ogólna z budżetu państwa. Wydatki miasta wyniosły w roku 2016 wy-

niosły 773128,2 tysięcy złotych. Miasto uzyskało deficyt na poziomie 27931,3 tysięcy złotych, co stanowi 

3,75% w stosunku do dochodów miasta. Deficyt ten, w stosunku do roku 2015 wzrósł o 0,85%. W By-

tomiu 28,64% wydatków przeznacza się na pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej. W roku 2016, według danych GUS i systemu REGON, w Bytomiu zarejestrowanych było 

16 500 podmiotów gospodarki narodowej oraz 1456 spółek handlowych, z czego 83,8% stanowiły spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

 

                                                           

5 Ranking Polskich Miast Zrównoważonych, ARCADIS, 2017 

6 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bytomia na lata 2007-2020; Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+ 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Powiązanie Planu Ad-

aptacji  

z dokumentami strate-

gicznymi  

i planistycznymi  
Realizacja Planu Adaptacji do zmian klimatu wymaga zapewnienia jego spójności z 
dotychczasową polityką rozwoju kraju, regionu i Miasta, wyrażoną w dokumentach 
strategicznych i planistycznych. Plan Adaptacji do zmian klimatu miasta Bytomia nie 
zastępuje, tylko stanowi ich niezbędne uzupełnienie w kontekście wymaganych dzia-
łań adaptacyjnych 
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2.1 DOKUMENTY KRAJOWE 

Opracowanie Planu Adaptacji wynika ze Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wraż-

liwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), w którym wskazuje się 

na potrzebę podejmowania adaptacji w miastach. SPA 2020 realizuje zapisy „Białej księgi. Adaptacja 

do zmian klimatu: europejskie ramy działania” będącej odpowiedzią UE na przyjęty w 2006 r. na forum 

Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNCCC) „Program działań z 

Nairobi w sprawie oddziaływania, wrażliwości i adaptacji do zmian klimatu”.  

W SPA 2020 miasta uznaje się za szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu, zarówno ze względu na 

koncentrację ludzi, wagę miast w kształtowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, ale także z 

uwagi na potęgowanie skutków zmian klimatu w miastach poprzez „negatywne oddziaływanie antropo-

presji na środowisko”. Projekt w ramach, którego powstał Plan Adaptacji jest realizacją przez Ministra 

Środowiska zapisów SPA 2020 – kierunku działań 4.2. – miejska polityka przestrzenna uwzględniająca 

zmiany klimatu, działania 4.2.1 Opracowanie miejskich planów adaptacji z uwzględnieniem zarządzania 

wodami opadowymi (lub uwzględnienie komponentu adaptacyjnego w innych dokumentach strategicz-

nych i operacyjnych). 

Plan Adaptacji powiązany jest w szczególności ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

(SOR), Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) oraz Krajową Polityką Miej-

ską do 2020 roku (KPM). W SOR w obszarze środowiska wskazuje się działania służące przystosowa-

niu się do skutków suszy, przeciwdziałaniu skutkom powodzi, ochronie zasobów wodnych. Jednym z 

działań jest także „rozwój infrastruktury zielonej i błękitnej obszarów zurbanizowanych, w celu zacho-

wania łączności przestrzennej wewnątrz tych obszarów i z terenami otwartymi oraz wspomagania pro-

cesów adaptacji do zmian klimatu.” Plan Adaptacji zawiera działania pokrywające się z działaniami 

SOR. 

Spośród sześciu celów polityki przestrzennej kraju wyrażonej w KPZK dwa odnoszą się do problematyki 

adaptacji do zmian klimatu: (1) Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzy-

manie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski oraz (2) Zwiększe-

nie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne (…). Plan Adaptacji także ukierunko-

wany jest na poprawę jakości środowiska przyrodniczego w mieście oraz zwiększenie odporności mia-

sta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. 

Krajowa Polityka Miejska odnosi się wprost do adaptacji do zmian klimatu. Działania, w niej zawarte są 

realizowane przez rząd i odnoszą się głównie do regulacji prawnych i wspierania oraz koordynowania 

działań adaptacyjnych w miastach. W KPM jako jedno z działań wpisano „Minister właściwy ds. środo-

wiska opracuje plany adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”, tak więc 

Plan adaptacji stanowi również realizację zapisów KPM. 

2.2 DOKUMENTY REGIONALNE I LOKALNE 

Realizacja Planu Adaptacji do zmian klimatu wymaga zapewnienia spójności Planu z polityką rozwoju 

miasta, wyrażoną w dokumentach strategicznych i planistycznych. Plan Adaptacji do zmian klimatu Mia-

sta Bytomia jest spójny z dokumentami strategicznymi i operacyjnymi opracowanymi zarówno dla mia-

sta, jak i dla województwa śląskiego, stanowiąc ich niezbędne uzupełnienie w kontekście adaptacji. 

Wśród dokumentów samorządu województwa śląskiego, istotnych z punktu widzenia tworzenia Planu 

Adaptacji należy wymienić:  

• Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020+, 

• Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem per-

spektywy do roku 2024, 
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• Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego. 

Spośród dokumentów określających i wdrażających politykę rozwoju Miasta Bytom ze względu na po-

wiązanie z problematyką adaptacji istotne są następujące dokumenty: 

• Strategia rozwoju miasta Bytom 2020+, 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom, 

• Gminny program rewitalizacji. Bytom 2020+, 

• Lokalny program rewitalizacji miasta Bytomia na lata 2007-2020, 

• Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bytomia na lata 2012-2015, z perspek-

tywą na lata 2016-2019, 

• Program Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia na lata 2014-2017. 

Ponadto zagadnienia powiązane ze zjawiskami klimatycznymi, których dotyczy Plan Adaptacji, wystę-

pują w dokumentach: 

• Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bytom na lata 2014-2019, 

• Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Bytomia, 

• Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bytom. 

Wymienione dokumenty miasta Bytom zawierają cele i działania, które bezpośrednio lub pośrednio mają 

związek ze zmianami klimatu i odnoszą się do jakości życia oraz poszczególnych sektorów funkcjono-

wania miasta. Do najistotniejszych zagadnień ujętych w tych dokumentach i bezpośrednio powiązanych 

z tematyką Planu Adaptacji należą: 

• niezadowalająca jakość powietrza, w tym zagrożenie niską emisją, szczególnie w sezonie grzew-

czym, 

• możliwość zalania terenów o udokumentowanej degradacji powierzchniowej oraz terenów eks-

ploatacji górniczej, 

• szkody górnicze, 

• degradacja przyrody i zaniedbanie terenów zielonych i otwartych, 

• duży udział terenów zdegradowanych, w tym poprzemysłowych, 

• zły stan zabytków, w szczególności zabudowy czynszowej z przełomu XIX i XX. 

Zidentyfikowano także problemy społeczno-ekonomiczne, które odnoszą się do potencjału miasta i 

które mogą mieć duże znaczenie w przypadku wystąpienia negatywnych skutków zmian klimatu, np.: 

• bezrobocie, 

• ubóstwo, zadłużenie czynszowe, przestępczość i uzależnienia, bezradność w sprawach opiekuń-

czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

• niskie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, 

• obniżenie poziomu zdrowotności mieszkańców, 

• niski poziom rozwoju przedsiębiorczości w mieście. 

Dokumenty strategiczne i planistyczne Miasta Bytomia były pomocne w wyborze głównych sektorów 

działalności miasta, które są szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu, a także w ocenie ryzyka związa-

nego ze zmianami klimatu oraz w zaplanowaniu działań, które odnoszą się do głównych zagrożeń wy-

stępujących w Bytomiu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Metoda opracowania 

Planu Adaptacji 
Plan adaptacji po raz pierwszy kompleksowo identyfikuje zagrożenia wynikające ze 
zmian klimatu oraz proponuje konkretne rozwiązania adaptacyjne. Jednolita, ale ela-
styczna metodyka dla wszystkich Partnerów projektu zapewnia spójność strukturalną 
poszczególnych Planów adaptacji, pozwoliła jednak uwzględnić cechy indywidualne 
Bytomia. Szczególnie cenne w tym zakresie były współpraca zespołu ekspertów z 
zespołem miejskim oraz zapewnienie udziału interesariuszy. 
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Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Bytomia opracowano według metody jednolitej i wspólnej dla 

wszystkich miast biorących udział w Projekcie. Uwzględnia ona wytyczne Ministerstwa Środowiska za-

warte w "Podręczniku adaptacji dla miast". Podstawowym założeniem metodycznym przyjętym do opra-

cowania Planu Adaptacji był podział pracy nad dokumentem rozłożony na sześć etapów (Błąd! Nie 

można odnaleźć źródła odwołania.). Pozwoliło to na stopniowe budowanie Planu Adaptacji oraz inte-

grację prac zespołu eksperckiego z zespołem miejskim, a także na systematyczne włączanie interesa-

riuszy reprezentujących różne grupy i środowiska miejskie. 

 

Rys. 1. Etapy opracowania Planu Adaptacji 

Metoda opracowania Planu Adaptacji uwzględnia  przyjętą terminologię, uzgodnioną przez Konsorcjum 

i zaakceptowaną przez Ministerstwo Środowiska. Zgodnie z tym, podstawowymi pojęciami są: 

Zjawiska klima-
tyczne 

zjawiska atmosferyczne, a także wynikające z nich zjawiska pochodne, które sta-
nowią zagrożenie dla ludności miasta, środowiska przyrodniczego, zabudowy i in-
frastruktury oraz gospodarki  

Wrażliwość 
na zmiany kli-
matu 

stopień, w jakim miasto podlega wpływowi zjawisk klimatycznych. Wrażliwość za-
leży od charakteru struktury przestrzennej miasta i jej poszczególnych elemen-
tów, uwzględnia populację zamieszkująca miasto, jej cechy oraz rozkład prze-
strzenny. Wrażliwość jest rozpatrywana w kontekście wpływu zjawisk klimatycz-
nych, przy czym wpływ ten może być bezpośredni i pośredni. 

Potencjał adapta-
cyjny 

materialne i niematerialne zasoby miasta, które mogą służyć do dostosowania 
i przygotowania się na zmiany klimatu oraz ich skutki. Potencjał adaptacyjny two-
rzą: zasoby finansowe, zasoby ludzkie, zasoby instytucjonalne, zasoby infrastruk-
turalne, zasoby wiedzy. 

Podatność na 
zmiany klimatu 

stopień, w jakim miasto nie jest zdolne do poradzenia sobie z negatywnymi skut-
kami zmian klimatu. Podatność zależy od wrażliwości miasta na negatywne skutki 
zmian klimatu oraz potencjału adaptacyjnego. 

Proces opracowania Planu Adaptacji realizowany w sześciu etapach pozwolił na uzyskanie konkretnych 

rezultatów, stanowiących produkty pośrednie. W ostatnim etapie produkty te posłużyły do sformułowa-

nia ostatecznej postaci Planu Adaptacji według poniższego schematu. Plan Adaptacji składa się z 

dwóch zasadniczych części – diagnostycznej i programowej. Część diagnostyczna zbudowana jest 

na podstawie analizy informacji zawartych w dokumentach planistycznych i strategicznych Miasta, da-

nych meteorologicznych hydrologicznych, danych statystycznych i przestrzennych oraz ocenach i wy-

nikach przeprowadzonych analiz eksperckich prezentowanych poniżej. 

Etap 1
Rozpoczęcie procesu 
opracowania Planu 

Adaptacji

Etap 2

Ocena podatności 
miasta na zminy 

klimatu

Etap 3
Analiza ryzyka 
związanego ze 

zmianami klimatu 

Etap 4
Opracowanie opcji 

adaptacji

Etap 5
Ocena i wybór opcji 

adaptacji

Etap 6
Opracowanie Planu 

Adaptacji
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1) Analiza zjawisk klimatycznych i ich pochodnych. W analizie uwzględnione zostały wybrane zja-

wiska klimatyczne i ich pochodne, które mogą stanowić zagrożenie dla Miasta, np. upały, występo-

wanie MWC, mrozy, intensywne opady, powodzie, podtopienia, susze, opady śniegu, porywy wia-

tru, burze oraz koncentracja zanieczyszczeń powietrza. Charakterystykę zmian klimatu opracowano 

na podstawie danych meteorologicznych i hydrologicznych z lat 1981-2015 pozyskanych z IMGW-

PIB. Analizy uwzględniały również trendy przyszłych warunków klimatycznych w horyzoncie do 

2030 i 2050 – scenariusze klimatyczne uwzględniające dwa scenariusze emisji gazów cieplarnia-

nych (RCP4.5 i RCP8.5). Wyniki tych analiz dały podstawę do opracowania listy zjawisk i ich po-

chodnych, stanowiących zagrożenie dla miasta oraz określenia ekspozycji miasta na te zagrożenia.  

2) Ocena wrażliwości miasta na zmiany klimatu. Wrażliwość miasta była analizowana poprzez ana-

lizę wpływu zjawisk klimatycznych na poszczególne obszary miasta oraz sektory miejskie. W  przy-

jętej metodzie pod pojęciem sektor/obszar rozumie się – wydzieloną cześć funkcjonowania miasta 

wyróżnioną zarówno w przestrzeni, jak i ze względu na określony typ aktywności społeczno-gospo-

darczej lub specyficzne problemy. Dla oceny wrażliwości sektorów/obszarów dokonano ich zdefi-

niowania poprzez komponenty, pozwalające uchwycić funkcjonowanie miasta. Na każdy sektor/ob-

szar składać może się kilka komponentów. Struktura sektora/obszaru wyrażona przez zbiór specy-

ficznych komponentów odzwierciedla charakter miasta. Oceniono wrażliwość każdego z sektorów i 

obszarów miasta na zjawiska klimatyczne. Określenie poziomu wrażliwości sektorów/obszarów 

wraz z wrażliwymi komponentami miasta składającymi się na te sektory/obszary, pozwoliło na wy-

bór czterech z nich najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu. Wybór ten został dokonany wspólnie 

przez ZM i ZE w trybie warsztatowym, co umożliwiło rzetelne i obiektywne wyodrębnienie ich ze 

zbioru ocenianych sektorów z uwzględnieniem specyficznych warunków lokalnych. 

3) Określenie potencjału adaptacyjnego miasta. Potencjał adaptacyjny został zdefiniowany w 

ośmiu kategoriach zasobów: (1) możliwości finansowe, (2) przygotowanie służb, (3) kapitał spo-

łeczny, (4) mechanizmy informowania i ostrzegania o zagrożeniach, (5) sieć i wyposażenie instytucji 

i placówek miejskich, (6) organizacja współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie zarządzania kry-

zysowego, (7) systemowość ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich, (8) zaplecze innowa-

cyjne: instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, firmy ekoinnowacyjne.  

Zasoby te są niezbędne zarówno w przypadku konieczności radzenia sobie z negatywnymi skut-

kami zmian klimatu, jak i do wykorzystania szans, jakie powstają w zmieniających się warunkach 

klimatycznych. Ocena potencjału adaptacyjnego była niezbędna do oceny podatności miasta na 

zmiany klimatu, a także została wykorzystana w planowaniu działań adaptacyjnych. 

4) Ocena podatności miasta na zmiany klimatu. Ocena podatności miasta, jego sektorów oraz ich 

komponentów została przeprowadzona w oparciu o analizy skutków zmian klimatu w mieście (zja-

wisk klimatycznych i ich pochodnych), oceny wrażliwości i oceny potencjału adaptacyjnego. Im 

większa wrażliwości i mniejszy potencjał adaptacyjny, tym wyższa podatność.  

5) Analiza ryzyka. Analizy dokonano w oparciu o ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk 

klimatycznych stanowiących największe zagrożenie dla miasta oraz przewidywanych skutków wy-

stąpienia tych zjawisk. Poziom ryzyka oceniono w czterostopniowej skali (bardzo wysoki, wysoki, 

średni, niski). Ocena uwzględniała sektory wybrane jako najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu. 

Wyniki oceny analizy ryzyka dla tych sektorów wrażliwych wskazują te komponenty w sektorach, 

dla których ryzyko oszacowano na poziomie bardzo wysokim i wysokim oraz dla nich planowane 

działania adaptacyjne będą miały największy priorytet. 

Część diagnostyczna zawiera analizę i ocenę zjawisk klimatycznych i ich pochodnych podatności mia-

sta na zmiany klimatu, które mają wpływ na funkcjonowania miasta. Ocena wrażliwości i analiza poten-

cjału adaptacyjnego pozwoliły na zdefiniowanie podatności na zmiany klimatu. 

W części diagnostycznej wykorzystano wcześniejsze i bieżące prace związane z ww. zagadnieniami 

oraz uwzględniono wszystkie cechy specyficzne miasta i zagadnienia mające wpływ na kształtowanie 

jego adaptacyjności.  
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Rys. 2. Schemat oceny podatności na zmiany klimatu 

Na podstawie diagnozy opracowano: 

1) Wizję, cel nadrzędny cele strategiczne i szczegółowe Planu Adaptacji do zmian klimatu 

2) Działania adaptacyjne składające się na opcje adaptacji. Działania adaptacyjne zostały podzie-

lone na trzy grupy (1) działania techniczne, (2) działania organizacyjne, (3) działania informacyjno-

edukacyjne.  

Zidentyfikowane działania wiążą się z kluczowymi projektami, które pomogą miastu przystosować 

się do zmian klimatu, obniżając jego podatność na zagrożenia klimatyczne i pochodne tych zmian. 

Ustalenie wariantowych list działań adaptacyjnych, których celem jest redukcja zidentyfikowanych 

ryzyk, przygotowano na podstawie wyników analizy ryzyka. Na podstawie tych wyników, dla każ-

dego zagrożenia związanego ze zmianami klimatu, zdefiniowano listę działań adaptacyjnych, skła-

dającą się na opcję, która przyczynia się do zwiększenia odporności miasta. 

Listy te stanowią opcje adaptacji i zostały poddane analizie wielokryterialnej oraz ocenie kosztów i 

korzyści. Doboru działań adaptacyjnych dokonano tak, aby każdy cel adaptacyjny był osiągnięty w 

optymalny sposób z uwzględnieniem kryteriów odnoszących się do zrównoważonego rozwoju, efek-

tywności kosztowej oraz synergicznego oddziaływania efektów działania w ograniczaniu również 

innych zagrożeń środowiskowych. Dokonanie wyboru listy działań adaptacyjnych z zastosowaniem 

analizy wielokryterialnej oraz jej optymalizacja przy zastosowaniu analizy kosztów i korzyści pozwo-

liło na przyjęcie ostatecznej opcji działań adaptacyjnych dla miasta. 

Wdrażanie Planu Adaptacji. Dla realizacji wybranej opcji adaptacji wskazano podmioty wdrażające, 

zaproponowano potencjalne źródła finansowania, określono zasady i wskaźniki monitoringu realizacji 

Planu Adaptacji oraz określono sposób i wskaźniki ewaluacji Planu Adaptacji. 
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4 Udział społeczeństwa w 

opracowaniu Planu Ad-

aptacji 
Udział społeczności lokalnej w tworzeniu Planu Adaptacji jest niezbędny dla skutecz-
nego wdrażania tego dokumentu. Plan Adaptacji powstał przy współudziale interesa-
riuszy adaptacji w mieście. Dysponują oni unikatową wiedzą na temat codziennego 
funkcjonowania miasta, jego problemów i lokalnej specyfiki. Udział mieszkańców w 
planowaniu adaptacji przyczynia się podniesienia poziomu świadomości klimatycznej 
i do zwiększenia akceptacji społecznej podejmowanych działań. 
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Plan Adaptacji dla Bytomia powstał z wykorzystaniem metody partycypacyjnej. Prace nad przygotowa-

niem dokumentu prowadzone były w ścisłej współpracy z Zespołem Miejskim oraz z zidentyfikowanymi 

interesariuszami, którzy zostali zaangażowani w proces opracowywania dokumentu.  

Interesariuszami Planu Adaptacji są przedstawiciele Urzędu Miasta, odpowiedzialni za poszczególne 

sektory miasta oraz przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych, jednostek naukowych i 

uczelni wyższych, przedstawiciele administracji niezespolonej (m.in. RDOŚ, RZGW) i zespolonej 

(WIOŚ, PSP, Policji). Interesariuszami są także przedstawiciele przedsiębiorców, których działalność 

gospodarcza może zostać zakłócona w związku z zagrożeniami klimatycznymi lub, na których działal-

ność może wpłynąć Plan Adaptacji.  

Interesariusze, w tym przedstawiciele mieszkańców, brali udział w spotkaniach warsztatowych, organi-

zowanych na poszczególnych etapach prac nad Planem Adaptacji, zgodnie z przyjętą metodą. Lista 

interesariuszy przedstawiona została w załączniku 1. 

Tabela 1. Spotkania konsultacyjne w procesie opracowania Planu Adaptacji 

Lp. 
Charakter i ter-
min spotkania  

Cel spotkania Rezultaty / ustalenia 

1 Spotkanie inicju-
jące 
16.02.2017 

Zapoznanie interesariuszy z tematyką zmian 
klimatu i adaptacji do skutków zmian klimatu 
oraz metodą opracowania Planu Adaptacji 

Zbudowanie pozytywnych relacji i zaan-
gażowania Zespołu Miejskiego (ZM); 
Ustalenie zasad współpracy – regulamin; 
Ustalenie ostatecznego harmonogramu 
prac; Zebranie informacji o sytuacji mia-
sta; Zebranie informacji o oczekiwaniach 
Urzędu Miasta odnośnie działań adapta-
cyjnych i samego dokumentu; Zebranie 
informacji o interesariuszach 

2 Spotkanie robo-
cze z ZM Bytom 
9.03.2017 

Zapoznanie się ze wstępną propozycją listy 
interesariuszy MPA dla Bytomia oraz 
wstępną propozycją katalogu wizji i celów 

Lista interesariuszy, która po korekcie zo-
stała przekazana do firmy Deloitte  

3 Spotkanie robo-
cze z ZM Bytom 
18.05.2017 

Wstępne zapoznanie członków Zespołu Miej-
skiego z wynikami analiz w zakresie ekspo-
zycji miasta na zjawiska klimatyczne i oceny 
wrażliwości miasta na zmiany klimatu 

Przekazanie wstępnie opracowanych ma-
teriałów kartograficznych Zespołowi Miej-
skiemu 

4 Warsztaty nr 1 
25.05.2017 

Uzgodnienie wizji i celu nadrzędnego Planu 
Adaptacji; Zaprezentowanie wyników analiz 
w zakresie ekspozycji miasta na zjawiska kli-
matyczne i oceny wrażliwości miasta na 
zmiany klimatu; Uzgodnienie wniosków 
z analizy wrażliwości miasta na zmiany kli-
matu i wybór najbardziej wrażliwych 4 sekto-
rów/obszarów; Zebranie informacji na po-
trzeby określenia potencjału adaptacyjnego 
miasta 

Zatwierdzenie wyboru 5 sektorów o naj-
większej wrażliwości na skutki zmian kli-
matu; Zatwierdzenie wizji i celu nadrzęd-
nego Planu Adaptacji dla Bytomia; Zebra-
nie informacji na potrzeby określenia po-
tencjału adaptacyjnego Bytomia. Ko-
nieczna była dodatkowa analiza uszcze-
gółowiająca. 

5 Spotkanie robo-
cze z ZM Bytom 
12.07.2017 

Prezentacja wyników uszczegółowionej 
oceny wrażliwości komponentów miasta By-
tom oraz wyboru czterech najbardziej wrażli-
wych sektorów miasta w kontekście zjawisk 
klimatycznych 

Przyjęcie przez ZM w Bytomiu wyników 
analizy uszczegółowionej i ostatecznej li-
sty wybranych sektorów 

6 Spotkanie robo-
cze z ZM Bytom 
5.10.2017 

Prezentacja wstępnej oceny konsekwencji 
zagrożeń dla Bytomia; Prezentacja kompo-
nentów o najwyższych poziomach ryzyka 

Zapoznanie Zespołu Miejskiego z aktual-
nymi wynikami oraz z potrzebami w za-
kresie informacji dotyczących szans dla 
miasta 

7 Warsztaty nr 2 
10.10.2017 

Podsumowanie wyników prac nad Planem 
Adaptacji dla Bytomia – diagnoza zagrożeń 
klimatycznych, wyniki analizy podatności i 
analizy ryzyka; Weryfikacja oceny konse-
kwencji zagrożeń dla Bytomia; Wybór kom-
ponentów o najwyższych poziomach ryzyka; 
Identyfikacja szans dla Bytomia wynikających 
z przewidywanych zmian warunków klima-
tycznych 

Weryfikacja analizy ryzyka dla Bytomia; 
Uzasadnienie zmian argumentami i po-
twierdzenie przykładami; Zidentyfikowa-
nie szans dla Bytomia wynikających ze 
zmian klimatu 
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Lp. 
Charakter i ter-
min spotkania  

Cel spotkania Rezultaty / ustalenia 

8 Spotkanie robo-
cze z ZM Bytom 
22.03.2018 

Przedstawienie Zespołowi Miejskiemu do-
tychczasowych rezultatów prac nad Planem 
Adaptacji; Prezentacja opcji działań adapta-
cyjnych 

Zapoznanie Zespołu Miejskiego z działa-
niami adaptacyjnymi 

9 Warsztaty nr 3 
26.04.2018 

Podsumowanie dotychczasowych rezultatów 
prac nad Planem Adaptacji; Zaprezentowa-
nie list działań adaptacyjnych (opcji adapta-
cji); Zebranie uwag dot. prezentowanych list 
działań adaptacyjnych 

Uzgodnienie i doprecyzowanie list działań 
adaptacyjnych dla Bytomia 

Włączenie w proces planowania działań adaptacyjnych i podejmowania decyzji interesariuszy umożli-

wiło równoczesne budowanie świadomości oraz pozyskanie akceptacji dla działań wskazanych w Planie 

Adaptacji.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Diagnoza 
Szczegółowa i rzetelna diagnoza problemów jest niezbędna dla przygotowania kom-
pleksowego planu ich rozwiązywania, odpowiadającego na zagrożenia płynące z po-
stępujących zmian klimatu. Diagnoza przeprowadzona została na podstawie histo-
rycznych pomiarów meteorologiczno-hydrologicznych, opracowań naukowych, czy 
modelowych scenariuszy spodziewanych zmian klimatycznych, a poparta konsulta-
cjami z interesariuszami. W dalszym etapie prac pozwoliła na wybór zestawu działań 
adaptacyjnych skutecznie zwiększających odporność Miasta na zmiany klimatu. 
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5.1 GŁÓWNE ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU 

Szczegółowa analiza danych klimatycznych i hydrologicznych z wielolecia umożliwiła ocenę ekspozycji 

miasta na zmiany klimatu przy uwzględnieniu wybranych wskaźników charakteryzujących zjawiska kli-

matyczne (Tabela 2). Wyniki oceny stanowią podstawę wskazania ekstremalnych zjawisk klimatycznych 

i ich pochodnych będących największym zagrożeniem dla mieszkańców i sektorów miasta. 

Tabela 2. Zmiany wskaźników klimatycznych w Bytomiu 

Wskaźniki Parametr klimatyczny Trend Zagrożenie 

Termika 

Temperatura maksymalna ↗ ++ 

Temperatura minimalna ↘ ++ 

Stopniodni >27 ↗ +++ 

Stopniodni <17 ↕ ++ 

Fale upałów - liczba fal ↕ +++ 

Fale upałów - liczba dni ↗ +++ 

Fale zimna (chłodu) - liczba fal ↕ ++ 

Fale zimna (chłodu) - liczba dni ↘ ++ 

Temperatura przejściowa (przejście przez 0°C) ↘ + 

Międzydobowa zmiana temperatury (>10°C) ↗ ++ 

Liczba dni z TŚREDNIĄ -5°C do 2,5°C i opadem ↕ ++ 

Miejska Wyspa Ciepła (MWC) ↗ ++ 

Opady 

Deszcze nawalne ↗ ++ 

Opad maksymalny dobowy (mm) ↗ - 

Maksymalna suma opadu w ciągu 2 dniowym ↗ - 

Maksymalna suma opadu w ciągu 5 dniowym ↘ - 

Ekstremalne opady śniegu w sezonie X-V (opad w mm) ↕ + 

Ekstremalne opady śniegu w sezonie X-V (liczba dni z pokrywą) ↘ + 

Długotrwałe okresy bezopadowe (najdłuższy okres bez opadu w okre-
sie roku [dni]) 

↕ + 

Okresy bezopadowe z wysoką temperaturą ↗ + 

Okresy niżówkowe - rzeka Kłodnica, punkt Kłodnica ↗ - 

Niedobory wody (na podstawie wskaźnika SRI 12m) Kłodnica - Gliwice ↗ - 

Powódź od strony rzek (na podstawie wskaźnika SRI 12m) ↘ - 

Powodzie nagle/miejskie ↗ ++ 

Jakość 
powietrza 

Średnioroczne stężenie PM2,5 stacja monitoringu Katowice ↘ ++ 

Średnioroczne stężenie PM10 stacja monitoringu Katowice ↕ ++ 

Maksymalne 8 - godzinne kroczące stężenie ozonu  ↗ ++ 

Smog (PM10) ↕ ++ 

Wiatr i burze 

Silny i bardzo silny wiatr (maksymalne porywy wiatru w m/s) ↕ + 

Silny i bardzo silny wiatr (liczba dni z porywami >17 m/s) ↘ + 

Burze (w tym burze z gradem) ↗ ++ 

 

Skala ocen tendencji zmian wskaźników klima-
tycznych 

 
Skala oceny zagrożenia klimatycznego  

dla miasta 

↗ Tendencja wzrostowa  - Niski poziom ryzyka lub brak ryzyka 

↘ Tendencja spadkowa  + Średni poziom ryzyka 

↕ Brak tendencji  ++ Wysoki poziom ryzyka 

   +++ Bardzo wysoki poziom ryzyka 

Najbardziej groźnymi dla Bytomia zjawiskami związanymi ze zmianami klimatu są: stopniodni >27 oraz 

fale upałów. Niebezpiecznymi zjawiskami są także temperatury maksymalne i minimalne, fale zimna, 

stopniodni <17, międzydobowe zmiany temperatury (>10°C), liczba dni z TŚREDNIĄ -5°C do 2,5°C i opa-

dem, miejska wyspa ciepła (Mapa 7), deszcze nawalne, nagłe powodzie miejskie, burze (w tym burze z 

gradem) oraz przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń i sytuacje smogowe. 
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Ocenę zmienności średniej rocznej temperatury powietrza dokonano na podstawie wyników pomiarów 

wykonanych na stacji meteorologicznej przy Planetarium Śląskim pokrywających okres 1966-2012. 

Analiza danych za ten okres pozwala stwierdzić, iż międzyroczne wahania średniej temperatury powie-

trza w analizowanym wieloleciu były znaczne. Średnia roczna temperatura powietrza zmieniała, się w 

zakresie od 6,67°C do 9,84°C, przy czym średnia dla okresu 47 lat wynosi 8,37°C. W tym okresie naj-

zimniejszy okazał się rok 1980, a najcieplejszy rok 2000. W analizowanym okresie obserwuje się staty-

stycznie istotny wzrost średniej rocznej temperatury powietrza. Dla 47 lat wzrost ten wynosi 0,98°C, 

czyli 0,21°C na dekadę, przy czym dla miesięcy sezonu ciepłego (IV-IX) jest większy i wyniósł 1,60°C, 

a dla miesięcy sezonu chłodnego (X-III) - mniejszy i wyniósł 0,37°C. Gradient średniej temperatury po-

wietrza (ŚTP) w poszczególnych miesiącach jest zróżnicowany. Największy wzrost (statystycznie 

istotny) obserwuje się dla kwietnia (2,86°C). Wysokie ŚTP obserwuje się dla lipca (1,95°C), sierpnia 

(1,71°C) oraz stycznia (1,82°C), chociaż w tym ostatnim przypadku wzrost ten jest statystycznie niei-

stotny. Z kolei dla października oraz dla lutego obserwuje się spadek ŚTP, kolejno 0,70°C i 0,66°C, 

chociaż spadek ten jest statystycznie nieistotny. 

Wzrostowi średniej rocznej temperatury powietrza towarzyszy wzrost liczby dni w roku z temperaturą 

maksymalną (dla Katowic 32,5°C), wzrost w roku liczby dni w roku w falach upałów oraz wzrost liczby 

dni chłodzących (wskaźnik stopniodni >27). Z drugiej strony obserwuje się spadek liczby dni mroźnych 

(z temperaturą minimalną <-17,3°C), spadek liczby dni w falach zimna oraz spadek liczby dni grzew-

czych (wskaźnik stopniodni <17). W okresie analizowanych 35 lat (1981-2015) obserwuje się niewielki 

spadek liczby dni z przejściem temperatury przez 0°C, niewielki wzrost liczby dni ze zmianą temperatury 

powyżej 10°C oraz brak tendencji w przypadku liczby w roku dni z temperaturą powietrza w przedziale 

od -5°C do +2,5°C i jednoczesnym wystąpieniem opadów atmosferycznych (0,1 mm oraz 1 mm). 

Na obszarach miast pojawia się zjawisko klimatyczne polegające na występowaniu podwyższonej tem-

peratury powietrza w obszarze intensywnie zabudowanym (zwykle centrum miasta) w stosunku do ota-

czających go terenów peryferyjnych (niezabudowanych). Zjawisko to nosi nazwę miejskiej wyspy ciepła 

(MWC). Pomimo, iż jest to zjawisko dynamiczne, w ramach projektu MPA opracowano metodę pozwa-

lającą określić zasięg przestrzenny MPA w poszczególnych miastach. W Bytomiu miejska wyspa ciepła 

obejmuje obszar 1237,23 ha, co stanowi 17,8% powierzchni miasta (Mapa 7). 

Roczne sumy opadów dla posterunków położonych w okolicy Bytomia tj. w Katowicach, Lipinach, Cze-

ladzi i w Świerklańcu zawierają się w przedziale od około 400 mm do ponad 1000 mm i wykazują się 

trendem lekko rosnącym lub obojętnym. Najwyższą wartość opadu rocznego zanotowano w Lipinach w 

2010 roku – około 1100 mm, a najniższą w Świerklańcu w 2015 roku – poniżej 400 mm. Na wszystkich 

posterunkach zanotowano lekko rosnący trend maksymalnego opadu miesięcznego oraz maksymal-

nego opadu dobowego. Rekordowa wysokość opadu dobowego to około 100mm (posterunek Lipiny – 

2002 rok). W przypadku analizy wysokości maksymalnego opadu w ciągu 2-dniowym oraz w ciągu 5-

dniowym stwierdzono zróżnicowanie trendu w zależności od posterunku pomiarowego, przy czym dla 

wysokości opadu w ciągu 2-dniowym obserwuje się trend rosnący, a w przypadku wysokości opadu 5-

dniowego na stacjach Katowice i Świerklaniec obserwuje się trend malejący, natomiast na stacjach 

Czeladź i Lipiny - trend rosnący. Dla okresu 2011-2015 na stacji w Katowicach przeanalizowano wystę-

powanie ulew i deszczy nawalnych. Są to deszcze o bardzo dużej intensywności, mogące prowadzić 

do występowania lokalnych podtopień. Częstość występowania ulew była bardzo zróżnicowana, od ich 

braku w 2015 roku do 5 takich zdarzeń w 2016 roku. Deszcz nawalny wystąpił tylko w 2011 roku. Czę-

stość ulew (stopnia I-III) ma tendencję rosnącą. 

Najdłuższy okres bezopadowy, czyli taki, w czasie którego opad nie przekroczył 1 mm na dobę, miał 

miejsce w roku 2011 i trwał przez 38 dni. Średnia z wielolecia długości okresu bezopadowego wynosi 

około 22 dni. Maksymalna długość okresu bezopadowego cechuje się tendencją wzrastającą. 

Na stacji Katowice występowało w ciągu roku do 8 okresów bezopadowych, w których maksymalna 

dobowa temperatura w każdym dniu przekraczała poziom 25°C.  
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Liczba dni w ciągu takich okresów wynosiła maksymalnie 39 dni/rok. Poziom 30 dni/rok został przekro-

czony w latach 1983, 1992, 1994, 2002, 2006, 2007 i 2012. Zjawisko to w analizowanym okresie ma 

charakter narastający. 

Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną w Katowicach w okresie 1981-2015 wynosiła około 60. 

Najwięcej dni ze śniegiem zanotowano w latach 1996 oraz 2006 - odpowiednio 120 i 130 dni. Zdarzały 

się lata, w których przez cały rok zanotowano mniej niż 20 dni z pokrywą śnieżną (2007, 2014). Można 

zaobserwować malejący trend liczby dni z pokrywą śnieżną. 

Analizę niżówek wykonano na podstawie danych dla wodowskazu Gliwice na rzece Bytomce. W okresie 

1984-2014 zaobserwowano maksymalnie 10 niżówek w ciągu roku (rok 1999) przy średniej liczbie około 

4, zaś sumaryczny deficyt wody osiągał do 25 mln m3/rok. Zarówno liczba niżówek jak i sumaryczny 

deficyt wody w analizowanym wieloleciu charakteryzowały się lekkim trendem malejącym. W okresie 

1985-1996 niżówki w tym punkcie praktycznie nie występowały, natomiast w okresie 1997 – 2014 ich 

liczba ulegała znacznym wahaniom. Wyraźnie wzrasta w tym okresie sumaryczny deficyt wody w tym 

punkcie. 

W ocenie suszy hydrologicznej wykorzystano wskaźnik standaryzowany odpływu SRI. W punkcie po-

miarowym Gliwice na rzece Bytomce wartość wskaźnika SRI do roku 2000 osiągała głównie wartości 

dodatnie nie przekraczając poziomu 1,5. Po 2000 roku obserwuje się wyraźny trend malejący wskaź-

nika, który w 2014 roku osiągnął poziom -2,5. 

W Katalogu opadów nagłych IMGW obejmujący okres 1970-2012 zanotowano na terenie Bytomia sie-

dem powodzi miejskich. Największą powódź nagłą (flash flood) zaobserwowano 14 lipca 1991 roku, 

kiedy to na stacji opadowej Bytom zanotowano trwający 2 godziny opad o wysokości 72,5mm, czyli w 

ciągu 2 godzin spadło 72,5 litra wody na m2. W wyniku intensywnego opadu nad aglomeracją śląską 

zanotowano liczne zalania piwnic, ulic, torowisk, przejazdów pod wiaduktami. Mniej intensywne, ale 

także znaczące ze względu na skutki były powodzie w dniach: 8 lipca 2008, 25 lipca 2008, 15 lipca 2009 

i 6 sierpnia 2010. Powodzie nagłe w Bytomiu skutkowały zalaniem ulic, piwnic, budynków, garaży i 

podtopieniami torów tramwajowych i kolejowych. Powodzie nagłe zanotowano także 20 maja 2011 roku 

oraz 3 lipca 2012 roku, kiedy to w wyniku gwałtownych opadów (około 48mm w ciągu 3,5 godziny) 

zalane zostały, między innymi, izby przyjęć w szpitalach w Gliwicach i Bytomiu. Ostatnie, większe pod-

topienia miały miejsce 4 maja 2016 roku; zalane zostały wówczas m.in. ulice, budynki, piwnice. 

Wiatr jest kolejnym czynnikiem mającym wpływ na większość sektorów/obszarów miasta. W rejonie 

Bytomia notowano w ciągu roku do 8 dni z wiatrem o prędkości powyżej 17 m/s. Taką ilość przypadków 

zanotowano w latach 1994 i 1997. Występowały lata, w których nie zanotowano porywów wiatru, jak 

lata 2014 i 2015. Maksymalne chwilowe prędkości wiatru (porywy) zanotowane na stacji synoptycznej 

w Katowicach osiągały prędkość wynoszącą 23 m/s (2013 r.). Na ogół maksymalne porywy wiatru w 

poszczególnych latach nie przekraczały jednak prędkości 20 m/s. 

Średnia roczna liczba dni z burzą w rejonie Bytomia w okresie analizowanego 35-lecia (1981-2015) 

wynosiła ok. 30. Najbardziej burzowy był rok 2014, kiedy to zanotowano 47 dni z burzą, najmniej przy-

padków wystąpienia tego zjawiska (18) zanotowano w roku 1992. Burze mogą występować przez cały 

rok, jednak od grudnia do marca zjawisko jest incydentalne. Burze występują przede wszystkim od maja 

do września z maksimum w lipcu i sierpniu. Zjawisko to w analizowanym okresie charakteryzuje się 

tendencją wzrostową. 

Stężenia średnioroczne pyłu PM10 oraz maksymalne dobowe stężenia PM10 przeanalizowano na pod-

stawie wyników pomiarów z lat 2006-2015 ze stacji monitoringu w Katowicach i Zabrzu. 

 Analiza średniego rocznego stężenia pyłu zawieszonego PM10, wskazuje, że poziom dopuszczalny 40 

µg/m3 był przekroczony w całym analizowanym okresie na obu stacjach (za wyjątkiem roku 2015 w 

Katowicach). Maksymalny poziom stężenia wystąpił na początku analizowanego okresu w 2006 roku 

osiągając 55 µg/m3 w Katowicach i 66 µg/m3 w Zabrzu, zaś najniższy w roku 2015, bo 39 µg/m3 w 

Katowicach i 44 µg/m3 w Zabrzu. 
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Wartości stężeń średniorocznych pyłu PM10 w latach 2006-2015 na obu stacjach wykazują tendencję 

malejącą. Najwyższe wartości maksymalnych dobowych stężeń PM10 przekroczyły na stacji w Zabrzu 

poziom 700 µg/m3 (w roku 2006), podczas gdy na stacji w Katowicach tylko 400 µg/m3. Wielkość ta 

ulega znacznym wahaniom w poszczególnych latach. Wartości stężeń maksymalnych dobowych pyłu 

PM10 w latach 2006-2015, wykazują na obu stacjach tendencję malejącą. 

W latach 2009-2015 stężenie średnioroczne PM2,5 na stacji w Katowicach przekraczało poziom do-

puszczalny (25 µg/m3). W roku 2010 stężenie to było najwyższe, wyniosło około 45 µg/m3. Trend dla 

wartości stężeń średnich rocznych pyłu PM2,5 cechuje się tendencję malejącą. Maksymalne stężenie 

średniodobowe pyłu PM2,5 na stacji w Katowicach, które wyniosło 330 µg/m3, zanotowano w roku 2012. 

W pozostałych latach stężenie to osiągało wartość od 150 µg/m3 do 230 µg/m3. Wartości maksymalne 

pyłu PM2,5 w latach 2009-2015 wykazują tendencję malejącą. 

Poziom docelowy dla ozonu troposferycznego ze względu na ochronę zdrowia ludzi wynosi 120 μg/m³. 

W ciągu roku dopuszcza się maksymalnie 25 dni z przekroczeniem tego poziomu. W analizowanym 

okresie 2006-2015 w Katowicach zanotowano przekroczenie dopuszczalnej liczby dni z przekroczeniem 

tylko w roku 2015, kiedy to zanotowano 31 takich dni, natomiast w Zabrzu przekroczenia miały miejsce 

w latach 2012 i 2015 (odpowiednio 28 oraz 34 dni). Liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnego po 

ozonu wykazuje na obu stacjach tendencję wzrostową. 

Kryterium pod kątem ochrony roślin stanowi wartość AOT40 obliczoną na podstawie stężeń 1-godzin-

nych ozonu dla okresu V-VII. Poziom docelowy dla ochrony roślin wynosi 18 000 μg/m³*h. AOT40 jest 

to suma różnic pomiędzy stężeniem jednogodzinnym, a wartością 80 μg/m³ w godzinach od 8:00 do 

20:00, gdy stężenie przekracza 80 μg/m³. Przekroczenia poziomu dopuszczalnego zanotowano tylko 

sporadycznie – w 2008 roku w Katowicach i w 2006 roku w Zabrzu. Wartości parametru AOT40 na obu 

stacjach wykazuje tendencję rosnącą. 

W ramach opracowania Miejskich Planów Adaptacji (MPA) do zmian klimatu przeprowadzono analizę 

występowania epizodów wysokich stężeń pyłu PM10. Jako wartość graniczną wystąpienia smogu zi-

mowego przyjęto poziom 150% dobowej wartości dopuszczalnej, czyli 75 μg/m³. Miarą występowania 

smogu zimowego jest liczba dni z przekroczeniem tego poziomu. W analizowanym okresie (2006-2015) 

liczba dni z przekroczeniem poziomu progowego 75 μg/m³ wynosiła w Katowicach od 30 do 60, a w 

Zabrzu od 45 do 90 dni. Można więc powiedzieć, że w Katowicach przez 1-2 miesięcy w roku, a w 

Zabrzu przez 1,5 do 3 miesięcy w roku mamy do czynienia ze smogiem zimowym. Liczba dni z prze-

kroczeniem wartości progowej dla smogu zimowego wykazuje na obu analizowanych stacjach tenden-

cję malejącą. 

Miarą zagrożenia występowaniem smogu fotochemicznego jest liczba dni z przekroczeniem dopusz-

czalnego stężenia 8-godzinnego kroczącego ozonu wynoszącego 120 μg/m³. Liczba dni z przekrocze-

niem tego poziomu wynosiła w Katowicach od 0 do 31 w roku, średnio około 15 dni w roku. W Zabrzu 

liczba dni z przekroczeniem tego poziomu wynosiła od 1 do 34. Przekroczenie dopuszczalnej liczby dni 

z przekroczeniem dopuszczalnego stężenia 8- godzinnego kroczącego ozonu wynoszącej 25 dni wy-

stąpiło w Katowicach jedynie w 2015 roku (31 dni z przekroczeniem), natomiast w Zabrzu w 2012 i 2015 

roku (odpowiednio 28 i 34 dni). Liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnego stężenia wykazuje ten-

dencję wzrostową. Podsumowując można stwierdzić, że zagrożenie smogiem fotochemicznym na tere-

nie Bytomia istnieje, gdyż stężenia tego zanieczyszczenia jak i czas występowania przekroczeń mają 

tendencję rosnącą. 

5.2 WRAŻLIWOŚĆ MIASTA NA ZMIANY KLIMATU 

W Bytomiu najbardziej wrażliwymi sektorami/obszarami na skutki zmian klimatu są: 

1. Sektor gospodarka wodna, w skład którego wchodzą następujące komponenty: podsystem zao-

patrzenia w wodę, podsystem gospodarki ściekowej oraz infrastruktura przeciwpowodziowa. 
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Komponenty te są szczególnie wrażliwe na zjawiska związane z występowaniem deszczy nawal-

nych, powodzi nagłych (miejskich) oraz burz (w tym burz z gradem). 

2. Obszar terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności, w skład którego na ob-

szarze Bytomia wchodzą: teren zwartej zabudowy historycznej (stare miasto), tereny zwartej zabu-

dowy śródmiejskiej (kwartałowej) oraz tereny osiedli mieszkaniowych (zabudowy blokowej). Pod-

systemy te są szczególnie wrażliwe na zjawiska związane z występowaniem deszczy nawalnych, 

powodzi nagłych (miejskich), burz (w tym burz z gradem) oraz zjawiska związane ze wysokim tem-

peraturami, to jest temperatur maksymalnych, fal upałów oraz występowaniem miejskiej wyspy cie-

pła (Mapa 10). 

3. Sektor transport obejmujący komponenty: podsystem szynowy, podsystem drogowy, podsystem - 

transport publiczny miejski. Komponenty te są szczególnie wrażliwe na zjawiska klimatyczne zwią-

zane z występowaniem deszczy nawalnych, powodzi nagłych (miejskich), burz (w tym burz z gra-

dem) oraz zjawiska związane ze wysokimi temperaturami, to jest temperatur maksymalnych i fal 

upałów (Mapa 9). 

4. Sektor zdrowie publiczne, w którym wyodrębniono komponenty: całkowita populacja mieszkańców 

miasta, osoby w wieku powyżej 65 lat i poniżej 5 lat, ponadto osoby przewlekle chore (choroby 

układu krążenia i układu oddechowego), osoby niepełnosprawne z ograniczoną mobilnością oraz 

osoby bezdomne. Ponadto do powyższego sektora należą komponenty infrastruktury ochrony zdro-

wia oraz infrastruktury opieki społecznej. Poszczególne komponenty tego sektora są szczególnie 

wrażliwe na zjawiska związane z ekstremami termicznymi (temperatury maksymalne, temperatury 

minimalne, fale upałów, fale zimna), na zjawiska związane z występowaniem deszczy nawalnych, 

powodzi nagłych (miejskich), burz (w tym burz z gradem) oraz na występowanie wysokich stężeń 

zanieczyszczeń powietrza oraz epizodów smogowych. Najbardziej wrażliwe są osoby w wieku po-

wyżej 65 lat oraz osoby bezdomne (Mapa 8). 

5.3 POTENCJAŁ ADAPTACYJNY MIASTA  

Potencjał adaptacyjny miasta to zasoby finansowe, infrastrukturalne, ludzkie i organizacyjne, które mia-

sto może wykorzystać, aby lepiej dostosować się do zmian klimatu. Z przeprowadzonej analizy poten-

cjału adaptacyjnego Bytomia wynika, że potencjał adaptacyjny miasta waha się między niskim, a wyso-

kim, przy czym ten pierwszy przeważa. W kategoriach o wysokim potencjale adaptacyjnym, zapewniona 

jest wysoką zdolność reagowania miasta na zmiany klimatu zarówno te aktualnie obserwowane, jak i 

prognozowane. W kategoriach, w których potencjał adaptacyjny oceniono na średnim poziomie po-

trzebne będzie podjęcie działań adaptacyjnych, aby wzmocnić możliwości reagowania miasta na zagro-

żenia związane ze zmianami klimatu. W kategoriach o niskim potencjale adaptacyjnym wymagane jest 

pilne wdrożenie działań adaptacyjnych poprawiających funkcjonowanie miasta i w efekcie redukujących 

podatność miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. 

Z przeprowadzonych badań potencjału adaptacyjnego uwzględniających zarówno wyniki warsztatów 

jak i analiz eksperckich wynika, że Bytom cechuje się wysokim potencjałem adaptacyjnym w dwóch 

kategoriach: „Mechanizmy informowania i ostrzegania społeczności miasta o zagrożeniach związanych 

ze zmianami klimatu” oraz „Systemowość ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich (infrastruk-

tury błękitno-zielonej)”. 

W dwóch kategoriach Bytom cechuje się średnim potencjałem adaptacyjnym, są to „Przygotowanie 

służb (przeszkolenie służb inżynieryjnych, medycznych)” oraz „Organizacja współpracy z gminami są-

siednimi w zakresie zarządzania kryzysowego (dostęp do sprzętu i kadry ratowniczej)”. W czterech ka-

tegoriach Bytom charakteryzuje się niskim potencjałem adaptacyjnym. Tymi kategoriami są: „Możliwości 

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

prywatnych”, „Kapitał społeczny - funkcjonowanie organizacji społecznych (pozarządowych, partii poli-

tycznych, samorządowych, samorządowych), poziom świadomości społecznej grup lokalnych, 
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gotowość do angażowania się w działania dla miasta”, „Sieć i wyposażenie instytucji i placówek miej-

skich w sektorze ochrony zdrowia i edukacji (szpitale, szkoły, przedszkola)” oraz „Istniejące zaplecze 

innowacyjne: Instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, firmy ekoinnowacyjne”. 

Podniesienie potencjału adaptacyjnego powinno pójść w dwóch zasadniczych kierunkach. Po pierwsze 

poprawa możliwości finansowych miasta poprzez wzrost dochodów własnych gminy. 

To powinno pozwolić na współfinansowanie projektów adaptacyjnych lub innych bez konieczności za-

ciągania kredytów na niekorzystnych warunkach finansowych. Drugim kierunkiem jest podniesienie ka-

pitału społecznego Bytomia. W zakresie drugiego kierunku Miasto Bytom podejmuje lub inicjuje działa-

nia w ramach rewitalizacji społecznej. 

5.4 PODATNOŚĆ MIASTA NA ZMIANY KLIMATU 

Podatność miasta na zmiany klimatu jest zależna od wrażliwości, a więc charakteru i stanu sektorów i 

obszarów, które determinują reagowanie miasta na zjawiska klimatyczne oraz od potencjału adaptacyj-

nego, który może być wykorzystany przez miasto w radzeniu sobie z tymi zagrożeniami. Problemy By-

tomia wynikające z zagrożeń związanych ze zmianami klimatu dotyczą sektorów: gospodarka wodna, 

transport i zdrowie publiczne oraz terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności.  

SEKTOR - ZDROWIE PUBLICZNE, GRUPY WRAŻLIWE 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą w sektorze zdrowie publiczne, obejmującym grupy wrażliwe najbar-

dziej podatnymi komponentami w mieście Bytom były: osoby bezdomne, osoby przewlekle chore, osoby 

powyżej 65 roku życia. Pozostałe komponenty cechowały się niższa podatnością na zjawiska klima-

tyczne i ich pochodne. 

OSOBY BEZDOMNE są szczególnie podatne na następujące zjawiska klimatyczne i ich pochodne: tempe-

raturę minimalną, fale zimna, temperaturę maksymalną, fale upałów, temperaturę przejściową, dni ze 

średnią temperaturą od -5C do -2,5C i opadem oraz miejską wyspę ciepła. 

Oceniono, że w mieście Bytom potencjał adaptacyjny w zakresie reagowania na zagrożenia termiczne 

dla życia i zdrowia osób bezdomnych oraz chorych jest niski. W oparciu o ogólnopolskie badanie prze-

prowadzone w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku została oszacowana liczba bezdomnych w mieście By-

tom, która wyniosła 194 osoby, w tym 37 kobiet i 154 mężczyzn. Natomiast, w oparciu o dane GUS z 

2017 roku w Bytomiu liczba miejsc w placówkach udzielających schronienia wynosiła - 202. Pomoc i 

schronienie dla osób bezdomnych w mieście Bytom w okresie zimowym udzielane jest w Bytomskim 

Centrum Wsparcia – schronisku dla bezdomnych, noclegowni i ogrzewalni, które mieszczą się w dziel-

nicy Miechowice i Szombierki. Dodatkowo, Bytomskie Centrum Wsparcia poza zapewnieniem noclegu, 

zapewnia również pomoc rzeczową, posiłek kilka razy dziennie i wsparcie w zdobyciu mieszkania, pracy 

itp. Funkcjonowanie w/w placówek w mieście Bytom zabezpiecza ludzi bezdomnych w trakcie występo-

wania niskich temperatur i fal zimna. Niemniej jednak, zasady przyjmowania ludzi bezdomnych do tego 

typu placówek (np. stan trzeźwości), czy też niechęć ludzi bezdomnych do korzystania z noclegowni nie 

gwarantują uniknięcia ich zamarznięcia. 

W okresie letnim, w trakcie występowania wysokich temperatur i fal upałów służby miejskie podejmują 

działania doraźne mające na celu poprawę komfortu ciepłego mieszkańców (np. kurtyny wodne), z któ-

rych również mogą korzystać osoby bezdomne.  

OSOBY PRZEWLEKLE CHORE I OSOBY POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA są szczególnie podatne na następujące 

zjawiska klimatyczne i ich pochodne: temperaturę minimalną, fale zimna, temperaturę maksymalną, 

stopniodni <17 i >27, fale upałów, między-dobową zmianę temperatury oraz miejską wyspę ciepła 

(Mapa 8). Oceniono, że w mieście Bytom potencjał adaptacyjny w zakresie reagowania na zagrożenia 

termiczne dla życia i zdrowia osób przewlekle chorych i powyżej 65 roku życia jest niski. 
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W Bytomiu służby miejskie posiadają procedury postępowania w sytuacji wystąpienia ekstremalnych 

temperatur, ale brak jest systemu ostrzegania i informowania o zagrożeniach skierowanego do osób 

starszych i przewlekle chorych. W Bytomiu przy miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie działa Dom Po-

mocy Społecznej udzielający pomocy osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i przewlekle cho-

rym (somatycznie i psychicznie). 

Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy w ramach tzw. dziennego pobytu w ośrodku wspar-

cia. W Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu funkcjonuje Zakład Opiekuńczo- Leczniczy zapewnia-

jący całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską dla osób z różnymi przewlekłymi schorzeniami wieku 

starczego. Natomiast, w szpitalach w Bytomiu nie funkcjonuje ani jeden oddział geriatryczny, co przy 

starzejącym się społeczeństwie jest zjawiskiem niekorzystnym. 

SEKTOR - TRANSPORT 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą w sektorze transport najbardziej wrażliwymi na zjawiska klimatyczne 

i ich pochodne były komponenty podsystemu drogowego i transportu publicznego. Oba podsystemy są 

szczególnie podatne na oddziaływanie temperatury przejściowej (przejście w ciągu doby przez punkt 

0°C), temperaturę przejściową od -5°C do 2,5°C z jednoczesnym opadem deszczu lub śniegu oraz na 

ekstremalne opady śniegu. 

Wpływ zjawisk klimatycznych na podsystem drogowy znajduje odzwierciedlenie w statystyce miejsco-

wych zagrożeń, którą sporządza Komenda Miejska Powiatowej Straży Pożarnej (PSP) w Bytomiu. Na 

podstawie danych z lat 2001-2016 zdarzenia drogowe, tj. zniszczenia, uszkodzenia, kolizje środków 

transportu drogowego w trakcie ich ruchu lub postoju, mające miejsce na szlakach komunikacyjnych 

drogowych, parkingach, których skutki stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, stanowią 

drugie, co do częstości zagrożenie miejscowe. Łącznie zanotowano 1387 zdarzeń drogowych, co sta-

nowi 17,44% wszystkich zdarzeń. Zdarzenia drogowe cechują się silną tendencją rosnącą. Dla porów-

nania zdarzeń kolejowych w tym okresie zanotowano 12.  

Niekorzystny wpływ warunków meteorologicznych na podatność sektora transportu, szczególnie kom-

ponentu drogowego, potęgowany jest obecnością niecek bezodpływowych oraz oddziaływaniem miej-

skiej wyspy ciepła (Mapa 9). Powierzchnia dróg w zasięgu niecek bezodpływowych wynosi 10ha. Z kolei 

159ha dróg znajduje się w zasięgu miejskiej wyspy ciepła. Łącznie 168km dróg znajduje się w zasięgu 

MWC, z czego 123km to drogi z nawierzchnią bitumiczną. W kontekście miejskiego transportu publicz-

nego można zauważyć, iż 30 przystanków (autobusowych i tramwajowych) znajduje się w zasięgu nie-

cek bezodpływowych, a 110 w zasięgu MWC. 

SEKTOR – GOSPODARKA WODNA 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą, najbardziej podatnym komponentem gospodarki wodnej na czynniki 

klimatyczne i zjawiska pochodne jest podsystem gospodarki ściekowej. Chodzi jednak nie o system 

techniczny gospodarki ściekowej, ale o fakt istnienia na terenie miasta, jako skutku działalności wydo-

bywczej, pięciu bezodpływowych niecek, w których ze względu na pofałdowanie terenu występują za-

lewiska. Całkowita powierzchnia zidentyfikowanych niecek bezodpływowych wynosi 454,3ha, co sta-

nowi 3,1% powierzchni miasta. Niektóre z zalewisk zostały zagospodarowane (np. staw parkowy), a 

inne występują tylko okresowo. 

Łącznie można wyodrębnić 62 zalewisk o łącznej powierzchni 78,4ha. Generalnie niecki bezodpływowe 

znajdują się w obrębie użytków rolnych, nieużytków pokrytych roślinnością trawiastą, krzewami oraz 

terenami leśnymi i zadrzewionymi; stanowią one łącznie około 56% powierzchni niecek bezodpływo-

wych (Mapa 2). Tereny przemysłowe z placami zajmują 16%, komunikacyjne 8%. Pomimo tego, że 

niecki bezodpływowe znajdują się zazwyczaj poza terenami zabudowy mieszkalnej, to w dalszym ciągu 

stanowi ona 14% powierzchni niecek. Niekorzystnym zjawiskiem jest to, iż w obrębie niecek bezodpły-

wowych znajduje się 1489 budynków, w tym 730 budynków mieszkalnych, w których według szacunków 

mieszka około 11,4 tys. mieszkańców Bytomia. 
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Obszary miasta o zbyt niskim nachyleniu w kierunku zlewni wód opadowych zostały wyposażone w 

przepompownie wód (ścieków) deszczowych, które przyspieszają przerzut wody deszczowej do odbior-

nika, uwalniając tereny o nawierzchni szczelnej z zalegającej wody. Zlokalizowane na terenie centrum 

miasta Bytomia przepompownie oraz towarzyszące im kolektory odpływowe nie stanowią pełnej 

ochrony przeciwpowodziowej, a jedynie ograniczają w pewnym stopniu skutki tych zjawisk i tylko czę-

ściowo chronią tereny najbardziej zagrożone przed podtopieniem. 

Podatność tego komponentu związana jest z przede wszystkim z możliwością wystąpienia deszczy na-

walnych, ekstremalnych opadów śniegu oraz nagłych powodzi. Ponadto komponent ten jest wrażliwy 

na temperatury ekstremalne (niskie i wysokie) maksymalne, długotrwałe okresy suszy, długotrwałe 

okresy suszy z wysoką temperaturą oraz niedobory wody. 

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI 

ZWARTA ZABUDOWA HISTORYCZNA (STARE MIASTO) jest podatna na następujące zjawiska klimatyczne i ich 

pochodne: ulewne deszcze, ekstremalne opady śniegu, powodzie nagłe/powodzie miejskie, koncentra-

cję zanieczyszczeń powietrza oraz sytuacje smogowe. Wysoka podatność tego komponentu na czynniki 

klimatyczne wynika ze złego i bardzo złego stanu technicznego budynków tej zabudowy, który z kolei 

jest skutkiem szkód górniczych występujących na terenie obszaru śródmiejskiego Bytomia. 

ZWARTA ZABUDOWA ŚRÓDMIEJSKA (KWARTAŁOWA) jest podatna na: temperaturę maksymalną, tempera-

turę minimalną, fale upałów, fale zimna, temperaturę przejściową, dni z temperaturą -5°C do 2,5°C i z 

opadem, miejską wyspę ciepła MWC, deszcze nawalne, ekstremalne opady śniegu, okresy bezopa-

dowe z wysoką temperaturą, powodzie nagłe/powodzie miejskie, koncentrację zanieczyszczeń powie-

trza, smog, silny i bardzo silny wiatr oraz burze w tym burze z gradem (Mapa 10). 

Podatność zabudowy kwartałowej na zjawiska klimatyczne wynika z przeważającej w jej obrębie starej 

substancji mieszkaniowej, o niskim stanie technicznym, która w znacznym stopniu jest własnością pry-

watną. W tych budynkach działania adaptacyjne związane z poprawą komfortu życia zależeć będą 

przede wszystkim od kondycji finansowej właścicieli, a władze miasta mogą tylko stwarzać warunki do 

podejmowania takich decyzji; na przykład poprzez tworzenie zachęt lub ulg dla właścicieli podejmują-

cych działania zwiększające odporność obiektów na negatywne skutki zmian klimatu. 

OSIEDLA MIESZKANIOWE – (WSPÓŁCZESNA) ZABUDOWA BLOKOWA są podatne na następujące zjawiska kli-

matyczne i ich pochodne: temperaturę maksymalną, fale upałów, fale zimna, temperaturę przejściową, 

liczbę dni z temperaturą do -5°C do 2,5°C i z opadem, miejską wyspę ciepła, deszcze nawalne, ekstre-

malne opady śniegu, okresy bezopadowe z wysoką temperaturą, powodzie nagłe/powodzie miejskie, 

koncentrację zanieczyszczeń powietrza oraz smog. 

Podatność tego komponentu na zjawiska klimatyczne jest stosunkowo niska z uwagi na potencjał ad-

aptacyjny tego komponentu, który jest związany z wiekiem i technologią zabudowy blokowej osiedli 

mieszkaniowych oraz podejmowanymi remontami i działaniami modernizacyjnymi realizowanymi przez 

spółdzielnie mieszkaniowe. Na stosunkowo niską podatność na czynniki klimatyczne tego komponentu 

składa się również układ przestrzenny zabudowy osiedlowej sprzyjający przewietrzaniu oraz większe w 

porównaniu z pozostałymi komponentami powierzchnie biologicznie czynne na terenach osiedli i mniej-

sze uszczelnienie gruntu.  

Potencjał adaptacyjny całego sektora zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności na eks-

tremalne zjawiska klimatyczne jest stosunkowo niski z powodu m.in.: małego udziału powierzchni bio-

logicznie czynnych, znacznego uszczelnienia gruntów oraz dużej gęstości zabudowy i zaludnienia w 

śródmiejskim obszarze miasta. Natomiast uszczelnienie oraz wzmożona emisja ciepła antropogenicz-

nego w obszarach intensywnej zabudowy decydują o tym, że temperatura powietrza w tym komponen-

cie jest wyższa niż na terenach o mniejszej intensywności zabudowy. W przypadku Bytomia powstawa-

niu MWC sprzyja również stosunkowo mały udział terenów biologicznie czynnych w strefie zabudowy o 

charakterze śródmiejskim. 
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Problemem w tym komponencie, który wiąże się z sektorem gospodarki wodnej, są także nieefektywne 

systemy zagospodarowania wód opadowych, których prawidłowe funkcjonowanie pozwoliłoby na prze-

ciwdziałanie podtopieniom i zalaniem oraz umożliwiłoby retencjonowanie wody i wykorzystywanie jej w 

okresach suchych. Z tego względu sektor zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności ce-

chuje się średnią podatnością na zmiany klimatyczne. Istotnym zagrożeniem w mieście są powodzie 

miejskie i ulewne deszcze, których negatywne skutki obejmują obszary zabudowy mieszkaniowej o wy-

sokiej intensywności. 

Wysoki stopień uszczelnienia powierzchni w obszarze śródmiejskim powoduje ekstremalny wzrost ilości 

spływających wód opadowych, przeciążenie kanalizacji, która jest nieprzygotowana do odbioru gwał-

townie przybierającej ilości wody opadowej, a w konsekwencji – podtopienia i powodzie. Ważną rolę 

odgrywa sprawność kanalizacji miejskiej w przypadku opadów nawalnych. Natomiast systemowe roz-

wiązanie tzw. małej retencji, obejmującej działania mające na celu wydłużenie czasu obiegu wody po-

przez zwiększenie zdolności do zatrzymywania wód opadowych i roztopowych oraz spowolnienia od-

pływu, może umożliwić zmniejszanie zagrożenia podtopieniami, jak również zmniejszyć skutki poten-

cjalnych susz, a zwłaszcza suszy glebowej. 

5.5 RYZYKO WYNIKAJĄCE ZA ZMIAN KLIMATU 

Poziom ryzyka odpowiada znaczeniu zagrożeń, jakie dla sektorów i komponentów miasta wiążą się z 

poszczególnymi zjawiskami klimatycznymi i ich pochodnymi, a tym samym pozwala na ustalenie prio-

rytetów w podejmowaniu działań adaptacyjnych. Ryzyko stanowi projekcję w przyszłość aktualnego 

stanu podatności sektorów i komponentów miasta uwzględniającą dotychczasowe trendy lokalnych 

zmian klimatu oraz scenariusze globalnych zmian klimatu. 

SEKTOR - ZDROWIE PUBLICZNE, GRUPY WRAŻLIWE 

Dla Miasta Bytomia ryzyko na poziomie bardzo wysokim dotyczy przede wszystkim osób powyżej 65 

roku życia oraz osób bezdomnych. Wynika ono z wrażliwości na fale upałów i wysokie temperatury w 

odniesieniu do osób powyżej 65 roku życia oraz wrażliwości na fale upałów w stosunku do osób bez-

domnych. W Bytomiu odsetek osób w wieku powyżej 65 roku życia obejmuje około 19,9% populacji 

miasta (ponad 30 tys. osób w roku 2015) i z roku na rok odsetek ten rośnie. Osoby starsze i przewlekle 

chore wykazują niską odporność na zaburzenia gospodarki cieplnej organizmu. Są narażone również 

w znacznie większym stopniu na ryzyko udarów cieplnych i zgonów wywołanych gorącem.  

Ryzyko na poziomie wysokim dla sektora zdrowie publiczne obejmujące grupy wrażliwe zidentyfiko-

wano dla takich zjawisk, jak: temperatury maksymalne, temperatury minimalne, fale upałów, fale zimna, 

między-dobowe zmiany temperatury, liczba dni z temperaturą średnią od -5°C do 2,5°C i opadem, od-

działywanie miejskiej wyspy ciepła, deszcze nawalne, powodzie nagłe/ miejskie, burze (w tym burze z 

gradem) oraz skutki. związane z zanieczyszczeniem powietrza. 

Ryzyko na poziomie wysokim zidentyfikowano dla wszystkich komponentów sektora zdrowie pu-

bliczne/grupy wrażliwe. 

Przestrzenny rozkład ryzyka dla sektora zdrowie publiczne przedstawia Mapa 11. 

SEKTOR - TRANSPORT 

Ryzyko związane ze zmianami klimatu, na poziomie wysokim dla sektora transport wynika z JEGO 

wrażliwości na takie zjawiska jak: temperatury maksymalne, fale upałów, deszcze nawalne, burze a w 

stosunku, w stosunku do podsystemu drogowego także powodzie nagłe/ powodzie miejskie. 

Zdarzające się podtopienia terenów systemu transportowego są wynikiem deszczy nawalnych wystę-

pujących na powierzchniach o znacznym uszczelnieniu i czasowej utracie drożności kanalizacji burzo-

wej lub jej zbyt małym przekroju poprzecznym w stosunku do zlewni jaką obsługują. 
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Powstałe opóźnienia spływów wód deszczowych kanalizacją burzową powodują utrudnienia, które 

mogą zakłócić funkcjonowanie komunikacji i służb publicznych. Podtopienia obszarów miejskich mogą 

skutkować kosztownymi naprawami zniszczonej infrastruktury. Istotnym czynnikiem wpływającym nie-

korzystnie na system transportowy Bytomia jest istnienie niecek bezodpływowych. W ich obrębie 38ha 

stanowią tereny komunikacyjne. 

Przestrzenny rozkład ryzyka dla sektora transport przedstawia Mapa 12. 

SEKTOR – GOSPODARKA WODNA 

Ryzyko związane ze zmianami klimatu, na poziomie wysokim dla sektora gospodarka wodna w Byto-

miu zidentyfikowano dla podsystemów gospodarki ściekowej oraz infrastruktury przeciwpowodziowej w 

odniesieniu do takich zjawisk jak: deszcze nawalne, powodzie nagłe oraz burze (w tym burze z gradem). 

Deszcze nawalne, powodzie nagłe/powodzie miejskie oraz burze (w tym burze z gradem) mają szcze-

gólny wpływ na podsystem gospodarki ściekowej. Mogą pojawiać się starty związane z lokalnymi pod-

topieniami, które prowadzą do zakłócenia funkcjonowania komunikacji i służb publicznych. Ponadto 

mogą pojawić się znaczne szkody materialne wywołane np. zbyt małą przepustowością kanalizacji, w 

szczególności kanalizacji ogólnospławnej w rejonie zwartej zabudowy śródmiejskiej (zabudowy kwarta-

łowej i zabudowy starego miasta) w dzielnicy Śródmieście. Szczególnie może się to uwidocznić lokalnie 

w okolicy ulicy Piłsudskiego, przez która przebiega oś lokalnej niecki. 

Powyższe zjawiska klimatyczne mogą mieć także wpływ na infrastrukturę przeciwpowodziową. Nie cho-

dzi tutaj jednak o możliwość powodzi od strony rzeki, ponieważ woda stuletnia nie zagraża terenom 

zurbanizowanym, a jedynie nieużytkom trawiastym usytuowanym w dolinie rzeki Bytomki. Większe za-

grożenie wynika z obecności niecek bezodpływowych oraz wypełnionych wodą zalewisk pogórniczych, 

które obejmują lub przylegają do obszarów zurbanizowanych. 

Gromadzona w nieckach bezodpływowych woda stale musi być odpompowywana. Koszt odpompowy-

wania wody z trzech niecek "Kościuszko", "Łan" i "Zachodnia" kształtuje się na poziomie około 460 tys. 

złotych na rok. Pomimo znacznego unowocześnienia podsystemu gospodarki ściekowej, a także istnie-

nia dużego kompleksu parkowego na zachód od starego miasta, Bytom cierpi na braki w błękitno-zielo-

nej infrastrukturze, która pozwoliłaby na przechowanie i spowolnienie przepływu wód pochodzących z 

deszczy nawalnych. 

Przestrzenny rozkład ryzyka dla sektora gospodarka wodna przedstawia Mapa 13. 

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI 

W sektorze zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności najwyższe ryzyko związane jest z wy-

sokimi temperaturami i falami upałów, intensywnymi opadami deszczu, miejskimi powodziami oraz bu-

rzami (w tym burzami z gradem). Dla tych zjawisk klimatycznych ryzyko oceniono jako wysokie. Po-

nadto w odniesieniu do terenów zwartej zabudowy historycznej i śródmiejskiej wysokie ryzyko związane 

jest z temperaturą maksymalną.  

W obrębie zwartej zabudowy historycznej, śródmiejskiej (kwartałowej) oraz osiedli mieszkaniowych 

(współczesna zabudowa blokowa), w wyniku oddziaływania wysokich temperatur, mogą pojawić się 

straty związane z awariami infrastruktury i jej systemów (np. awarie systemów elektroenergetycznych), 

które mogą zakłócić funkcjonowanie obszarów miasta istotnych z punktu widzenia jego mieszkańców, 

ograniczenia w możliwości korzystania z niektórych obiektów (szczególnie w kontekście występowania 

miejskiej wyspy ciepła). Ponadto wysokie temperatury mogą skutkować stratami materialnymi w wyniku 

awarii lub wynikających z ograniczeń w użytkowaniu budynków, a pośrednio mogą prowadzić do utraty 

zdrowia mieszkańców miasta (zwłaszcza z grup wrażliwych). 
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W obrębie zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności (dla wszystkich podsektorów) mogą po-

jawić się także starty finansowe związane z lokalnymi podtopieniami budynków mieszkalnych oraz 

uszkodzeniami tkanki budynków wywołanych gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi towarzyszą-

cymi burzom. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż znaczna część miasta znajduje się w strefie oddzia-

ływania działalności górniczej, co niesie ze sobą degradacje techniczną budynków, w tym budynków w 

strefie zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności. Synergia wpływów górniczych i ekstremal-

nych zdarzeń meteorologicznych stanowi zagrożenie dewastacją (zniszczeniem) budynków. 

W obrębie sektora zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności znajduje się 5257 budynków 

mieszkalnych. 1330 (około 25,3%) budynków mieszkalnych znajduje się w strefie wpływu działalności 

górniczej na powierzchnię ziemi. Ponadto 456 (8,7%) budynków mieszkalnych powyższej strefy znaj-

duje się w zasięgu, powstałych w wyniku deformacji powierzchni terenu, niecek bezodpływowych. 

Przestrzenny rozkład ryzyka dla terenów zabudowy o wysokiej intensywności przedstawia Mapa 14. 

5.6 SZANSE WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU 

Szansa (analogicznie do ryzyka) definiowana jest jako wypadkowa prawdopodobieństwa pojawienia się 

zjawisk (meteorologicznych, hydrologicznych i ich pochodnych) oraz wielkości konsekwencji tych zja-

wisk, mająca pozytywny wpływ na poszczególne komponenty sektorów miasta. 

Korzystne efekty zjawisk klimatycznych można wzmocnić poprzez podjęcie działań adaptacyjnych, uzy-

skując znacznie większe korzyści. Listę szans dla miasta Bytomia przedstawiono poniżej. 

Ze wzrostem temperatury powiązano następujące szanse dla Bytomia: 

• Krótszy sezon grzewczy (lepsza jakość powietrza), 

• Niższe koszty utrzymania infrastruktury, 

• Niższy koszt zimowego odśnieżania miasta, 

• Mniejsze zużycie paliwa, 

• Rozwój lokalnego przemysłu związanego z instalacjami/serwisem urządzeń klimatyzacyjnych, 

• Rozwój odnawialnych źródeł energii, 

• Możliwość realizacji systemów solarnych do ogrzewanie wody, 

• Rozwój lokalnego biznesu związanego z redukcją negatywnego wpływu promieniowania słonecz-
nego, 

• Rozwój medycyny egzotycznej, 

• Wydłużenie okresu funkcjonowania komunikacji rowerowej, 

• Wydłużenie okresu wegetacyjnego. 

Wzrost opadów intensywnych może się przyczynić do: 

• Polepszenia retencji wody z opadów nawalnych, 

• Zasilenia zbiorników wodnych o potencjale rekreacyjnym, 

• Użycia wody do podlewania zieleni miejskiej, 

• Zmniejszenia ilości pyłów i alergenów (poprawa jakości powietrza), 

• Oczyszczania dróg i chodników, 

• Zmniejszenia ryzyka pożarów, 

• Oczyszczania koryt cieków (bardzo intensywne opady). 

Silny i bardzo silny wiatr jest szansą na: 

• Poprawę przewietrzenia miasta, 

• Czyste niebo, które z kolei otwiera szansę na możliwość wdrożenia technologii fotowoltaicznych, 

• Zmniejszenie stężeń zanieczyszczenia powietrza. 
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Z kolei niska jakość powietrza atmosferycznego może otwierać szansę na: 

• Rozwój MŚP w zakresie produkcji/sprzedaży środków ochrony układu oddechowego, 

• Rozwój szeroko pojętych usług z zakresu leczenia i ochrony zdrowia, 

• Wzrost elektro mobilności. 

W kontekście wzrostu temperatury zasugerowano istnienie szans związanych z wydłużeniem czasu 

rekreacyjnego oraz możliwością budowy hotelu lodowego jako atrakcji w Dolomitach Sportowej Dolinie. 

Z kolei w kontekście wzrostu ilości opadów zasugerowano istnienie szans związanych z możliwością 

uprawiania sportów zimowych oraz zwiększeniem czasu dla rodziny. 

W przypadku wiatru wskazano na jego pozytywny wpływ na zmniejszenie się liczby owadów. 

5.7 WNIOSKI Z CZĘŚCI DIAGNOSTYCZNEJ 

Położenie geograficzne Bytomia w strefie działu wodnego oraz w strefie oddziaływania eksploatacji gór-

niczej, sposób zagospodarowania miasta oraz istniejąca infrastruktura determinują jego wrażliwość na 

zmiany klimatu. Wykonane analizy wskazują, że Bytom należy do miast, gdzie nie stwierdzono ryzyka 

powodziowego od strony rzeki (w tym wypadku Bytomki i Szarlejki z ich dopływami). Ryzyko powo-

dziowe w postaci powodzi nagłych/miejskich wynika z istnienia na terenie miasta pięciu oficjalnie udo-

kumentowanych (i zapewne większej liczby nieudokumentowanych) niecek bezodpływowych oraz sil-

nego uszczelnienia gruntów w mieście na poziomie około 29%. Zjawiskiem wzmacniającym nieko-

rzystne trendy, szczególnie odnoszące się do wysokich temperatur, jest obecność na obszarze 18% 

powierzchni miasta miejskiej wyspy ciepła. Szacuje się, iż w zasięgu miejskiej wyspy ciepła znajduje się 

50% mieszkańców Bytomia. 

Przeprowadzone analizy statystyczne wskazują, iż w przyszłości można się spodziewać wzrostu liczby 

dni z temperaturami maksymalnymi (dla Bytomia powyżej 32,5°C w okresie letnim), wzrostem maksy-

malnego opadu dobowego oraz wzrostem liczby dni z burzami. Modele klimatyczne wykonane dla By-

tomia generalnie potwierdzają zaobserwowane trendy. W wyniku prac zespołu ekspertów oraz zespołu 

miejskiego, w trybie warsztatowym dokonano wyboru czterech najbardziej wrażliwych sektorów/obsza-

rów miasta, a także określono potencjał adaptacyjny miasta w ośmiu kategoriach, co posłużyło do wy-

znaczenia podatności Bytomia na zmiany klimatu. Do najbardziej wrażliwych na obszarze miasta należą 

sektory zdrowia publicznego, transportu, gospodarki wodnej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej o 

wysokiej intensywności. 

Bytom cechuje się wysokim potencjałem adaptacyjnym w kategoriach: mechanizmy informowania i 

ostrzegania społeczności miasta o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu oraz systemowość 

ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich. W dwóch kategoriach, przeszkolenie służb inżynieryj-

nych, medycznych oraz organizacja współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie zarządzania kryzyso-

wego, Bytom cechuje się średnim potencjałem adaptacyjnym. W pozostałych kategoriach, to jest moż-

liwości finansowe - budżet miasta, dostęp do funduszy zewnętrznych, zdolność mobilizacji środków 

partnerów prywatnych; kapitał społeczny - funkcjonowanie organizacji społecznych; poziom świadomo-

ści społecznej grup lokalnych, gotowość do angażowania się w działania dla miasta; sieć i wyposażenie 

instytucji i placówek miejskich w sektorze ochrony zdrowia i edukacji oraz w kategorii istniejące zaplecze 

innowacyjne: Instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, firmy ekoinnowacyjne. 

W sektorze zdrowie publiczne, obejmującym grupy wrażliwe największą podatnością na zjawiska klima-

tyczne cechują się osoby przewlekle chore oraz osoby bezdomne, nieco mniejszą zaś osoby powyżej 

65-go roku życia, dzieci poniżej 5-go roku oraz osoby niepełnosprawne z ograniczoną mobilnością. 

Szczególnie są one wrażliwe na ekstremalne zjawiska termiczne oraz zanieczyszczenie powietrza. W 

sektorze transportu najbardziej podatnymi na zjawiska klimatyczne są podsystem drogowy oraz miejski 

transport publiczny. 
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Te podsystemy są szczególnie podatne na oddziaływanie temperatury przejściowej (przejście przez 

0°C) i temperaturę przejściową od -5°C do 2,5°C z jednoczesnym opadem deszczu lub śniegu, a także 

na ekstremalne opady śniegu. Wysoką podatność na ekstremalne opady śniegu wykazuje także pod-

system transportu szynowego. W sektorze gospodarka wodna najwyższą podatnością cechuje się pod-

system gospodarki ściekowej. Odnosi się to szczególnie do zjawisk związanych z temperaturami eks-

tremalnymi (zarówno wysokimi jak i niskimi), ponadprzeciętnymi opadami deszczu i śniegu, a także z 

okresami suszy, w tym okresami suszy z wysokimi temperaturami. Szczególna podatność tego podsys-

temu jest rezultatem szkód górniczych na powierzchni ziemi. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności cechują się równomierną podatnością na 

wszystkie analizowane zjawiska klimatyczne. Nieco większą podatnością cechują się tereny zwartej 

zabudowy historycznej i śródmiejskiej w stosunku do współczesnej zabudowy blokowej. Podatność 

zwartej zabudowy historycznej oraz śródmiejskiej wynika ze złego i bardzo złego stanu technicznego 

budynków tej pierwszej oraz z przewagi starej substancji mieszkaniowej, o niskim stanie technicznym, 

w znacznym stopniu będącą własnością prywatną w obrębie tej drugiej.  

Następny etap prac diagnostycznych dotyczył wyznaczenia dla miasta Bytomia ryzyk wynikających z 

oczekiwanych zmian klimatu. Na podstawie prac warsztatowych z udziałem interesariuszy ryzyka usta-

lono, iż poza podsystemem zaopatrzenia w wodę, wszystkie analizowane komponenty cechują się wy-

sokim ryzykiem wynikającym z oddziaływania temperatur ekstremalnych, zjawisk hydrologicznych oraz 

burz. W przypadku osób powyżej 65 roku życia oraz osób bezdomnych stwierdzono wysokie ryzyko ze 

względu na oddziaływanie na te grupy wysokich temperatur. Ponadto ogólnie populacja Bytomia w tym 

grupy wrażliwe narażona jest na wysokie ryzyko zanieczyszczenia powietrza. Wśród analizowanych 

komponentów najbardziej zagrożone są grupy wrażliwe, to jest osoby powyżej 65-go roku życia, osoby 

przewlekle chore i niepełnosprawne z ograniczoną mobilnością oraz osoby bezdomne. Z kolei, w śród 

analizowanych zjawisk klimatycznych najwyższe ryzyka związane są z deszczami nawalnymi, burzami 

oraz temperaturami maksymalnymi. 

Analiza ryzyk była podstawą do zbudowania celów szczegółowych, których realizacja pozwoli na osią-

gnięcie celu nadrzędnego Planu adaptacji dla miasta Bytomia. 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Wizja Miasta 

i cele Planu Adaptacji 
Podejmowane w mieście działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu są spójne z 
zasadami zrównoważonego rozwoju, zapewniającymi, że dążenie do dobrobytu go-
spodarczego mieszkańców Miasta odbywać się będzie w harmonii z przyrodą i z 
uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń. W kontekście zagrożeń, jakie dla mia-
sta przynoszą zmiany klimatu zasady te nabierają dodatkowego znaczenia i znajdują 
odzwierciedlenie w wizji Miasta przystosowanego do zmieniających się warunków 
klimatycznych. 
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Plan Adaptacji Bytomia do zmian klimatu został opracowany w celu przygotowania władz miasta i miesz-

kańców do świadomego i odpowiedzialnego reagowania na zmiany klimatu oraz wynikające z nich za-

grożenia.  

 

Wizja miasta Bytom do zmian klimatu do roku 2030 

DO ROKU 2030 BYTOM BĘDZIE MIASTEM GOTOWYM NA WYZWANIA WYNIKA-

JĄCE ZE ZMIAN KLIMATU, POSIADAJĄCYM ODPORNOŚĆ I ZNACZNY POTENCJAŁ 

ADAPTACYJNY, CHRONIĄCYM SWÓJ KAPITAŁ SPOŁECZNY, GOSPODARCZY, 

PRZYRODNICZY ORAZ ZAPEWNIAJĄCYM BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCOM 

 

Cel nadrzędny 

PODNIESIENIE POTENCJAŁU ADAPTACYJNEGO MIASTA DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU 

W CELU ZAPEWNIENIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ORAZ EFEKTYWNEGO FUNKCJONO-

WANIA GOSPODARKI MIASTA I OCHRONY JEGO MIESZKAŃCÓW 

 

Cele strategiczne (kierunki) planu adaptacji 

1. ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI MIASTA NA EKSTREMALNE ZJAWISKA HYDROLOGICZNE 

2. ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI MIASTA NA EKSTREMALNE TERMICZNE ZJAWISKA METEOROLO-

GICZNE 

3. ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI MIASTA NA NEGATYWNE SKUTKI ZWIĘKSZONEJ KONCENTRACJI 

ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA 

4. ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI MIASTA NA WYSTĘPOWANIE SILNEGO WIATRU I BURZ 
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Cele szczegółowe 

OPADY 

Cel 1.a: Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych 

Cel 1.b: Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych / miej-

skich 

TERMIKA 

Cel 2.a: Zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur 

maksymalnych 

Cel 2.b: Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal upałów 

Cel 2.c: Zwiększenie odporności miasta na występowanie temperatur minimalnych 

Cel 2.d Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal zimna 

Cel 2.e: Zwiększenie odporności miasta na występowanie międzydobowej zmiany 

temperatury 

Cel 2.f: Zwiększenie odporności miasta na dni z TŚREDNIA-5°C do 2,5°C i opadem 

Cel 2.g: Zwiększenie odporności miasta na występowanie miejskiej wyspy ciepła 

JAKOŚĆ PO-

WIETRZA 

Cel: 3.a. Zwiększenie odporności miasta na występowanie przekroczeń norm stę-

żeń 

Cel: 3.b. Zwiększenie odporności miasta na występowanie smogu 

WIATR 
Cel: 4.a. Zwiększenie odporności miasta na występowanie burz (w tym burz z gra-

dem) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Działania adaptacyjne 
Zwiększenie gotowości i zdolności do reagowania na skutki zmian klimatu, opisane 
przez wizję Miasta, cel nadrzędny Planu Adaptacji, kierunki i cele szczegółowe, wy-
maga działania w różnych obszarach funkcjonowania miasta - jego organizacji, edu-
kacji i ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach oraz rozwiązań technicznych w 
przestrzeni miasta. Plan Adaptacji zawiera działania organizacyjne, edukacyjno-in-
formacyjne i działania techniczne. 
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Głównym celem Planu Adaptacji jest zwiększenie odporności miasta na przewidywany w perspektywie 

2030 roku wzrost liczby dni z temperaturami maksymalnymi oraz dni upalnych, wzrost częstości i inten-

sywności występowania deszczy nawalnych oraz burz, w tym burz z gradem i porywistym wiatrem, a 

także przekroczeniami dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza oraz pojawianie się zjawiska 

smogu poprzez podjęcie wielu działań adaptacyjnych dających efekt synergii. Działania adaptacyjne 

pomogą miastu przystosować się do zmian klimatu, redukując podatność sektorów miasta: sektora zdro-

wia publicznego/ grup wrażliwych, transportu, gospodarki wodnej oraz sektora terenów zabudowy 

mieszkaniowej o wysokiej intensywności. 

Doboru działań adaptacyjnych dokonano tak, aby każdy cel adaptacyjny był osiągnięty w optymalny 

sposób uwzględniający m. in. kryteria zrównoważonego rozwoju, efektywności kosztowe oraz syner-

gicznego oddziaływania efektów działania w ograniczaniu również innych zagrożeń. 

Zwiększenie gotowości i zdolności do reagowania na skutki zmian klimatu opisane przez cele szczegó-

łowe wymaga działania w różnych obszarach funkcjonowania miasta - jego organizacji, edukacji i ostrze-

gania mieszkańców o zagrożeniach oraz rozwiązań technicznych w przestrzeni miasta. 

 

Rys. 3. Rodzaje działań adaptacyjnych 

Działania organizacyjne dotyczą zmian w prawie miejscowym w zakresie np. planowania przestrzen-

nego, organizacji przestrzeni publicznej, tworzenia wytycznych postępowania w sytuacjach wystąpienia 

zagrożeń klimatycznych, usprawnienia funkcjonowania służb miejskich, bądź systemów ostrzegania 

przed zagrożeniami. 

Działania informacyjno-edukacyjne są to działania wspierające, podnoszące społeczną świadomość kli-

matyczną i propagujące dobre praktyki adaptacyjne. Pozwalają one uodpornić miasto i jego mieszkań-

ców poprzez odpowiednie programy edukacyjne i zintensyfikowane działania informacyjne. 

Działania techniczne są to działania o charakterze inwestycyjnym obejmujące budowę nowej lub mo-

dernizację istniejącej infrastruktury, która przyczynia się do ochrony miasta przed negatywnymi skut-

kami zmian klimatu. Lista działań adaptacyjnych tworzy opcję adaptacyjną. Działania wchodzące w jej 

skład zostały wypracowane w trybie warsztatowym i następnie ocenione narzędziami analitycznymi: 

analizą wielokryterialną oraz analizą kosztów i korzyści w ramach analizy opcji. Opcja ta jest opcją wy-

braną w trybie analizy (trzech opcji) i zawiera działania odpowiadające na najważniejsze dla miasta 

zagrożenia związane ze zmianami klimatu. 
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Lista działań adaptacyjnych tworzy opcję adaptacyjną. Działania wchodzące w jej skład zostały wypra-

cowane w trybie warsztatowym i następnie ocenione narzędziami analitycznymi: analizą wielokryte-

rialną oraz analizą kosztów i korzyści w ramach analizy opcji. 

Opcja ta zawiera działania odpowiadające na najważniejsze dla miasta zagrożenia związane ze zmia-

nami klimatu. Zestawienie działań adaptacyjnych wybranych dla Bytomia przedstawia Tabela 3. 

Tabela 3 Działania adaptacyjne wybrane dla Bytomia 

Działania 
Horyzont 
czasowy 

Podmiot odpowiedzialny / 
podmioty współpracujące 

Planowane 
koszty 

[tys. złotych] 

Szacowane 
korzyści 

[tys. złotych] 

Działanie 1. Budowa systemu informa-
cji o zagrożeniach w przestrzeni pu-
blicznej 

do 2025 Samorząd gminny 203 14 161 

Informowanie mieszkańców o aktualnych warunkach meteorologicznych w centrum miasta. 

W mieście zostanie utworzony serwis informacji o aktualnym stanie warunków meteorologicznych. Serwis ten bę-
dzie działał w oparciu o automatyczną mini stację meteorologiczną, z której dane będą udostępniane przez sieć 
internet oraz na tablicach umieszczonych w centrum miasta, oraz w obiektach należących do miasta. Planuje się 
prowadzenie pomiarów następujących parametrów: temperatura powietrza, wilgotność względna, prędkość i kie-
runek wiatru, opad deszczu, natężenie promieniowania UV, ciśnienie atmosferyczne oraz temperatura gruntu. 
Jednocześnie planuje się podawanie informacji o parametrach komfortu termicznego. 

Mini stacja meteorologiczna będzie zainstalowana w Śródmieściu w zasięgu miejskiej wyspy ciepła. Sugeruje się 
umiejscowienie tablic informacyjnych na rynku, w Urzędzie Miasta, przy Centrum Przesiadkowym. Położenie mini 
stacji meteorologicznej można zmienić w zależności od lokalizacji najbardziej wrażliwych receptorów. Stacja bę-
dzie zabezpieczona przed aktami wandalizmu i kradzieżą. 

Cel adaptacji: działanie przyczyni się do ochrony zdrowia i życia mieszkańców miasta poprzez dopasowanie za-
chowania mieszkańców do warunków meteorologicznych panujących w mieści. Działanie ma charakter złożony: 
techniczny, organizacyjny i informacyjno-edukacyjny. 

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów strategicznych: Zwiększenie odporności 
miasta na ekstremalne zjawiska hydrologiczne; Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne termiczne zjawiska 
meteorologiczne; Zwiększenie odporności miasta na występowanie silnego wiatru i burz. 

 

Działanie 2. Edukacja/ informacja o za-
grożeniach 

do 2025 
Samorząd gminny / Powia-
towa Straż Pożarna 

389 318 581 

Informowanie i edukacja mieszkańców o zagrożeniach związanych ze zjawiskami klimatycznymi 

Ułatwienie mieszkańcom Bytomia dostępu do informacji o zagrożeniach klimatycznych / meteorologicznych po-
przez różne platformy jak np. internet, SMS, prasa, ulotki, e-maile. Szczególnie dotyczy to grup wrażliwych (osób 
powyżej 65 roku życia, dzieci do 5 lat lub osób przewlekle chore). Działanie będzie obejmować edukowanie miesz-
kańców niezależnie od ich wieku, przykładowo: (1) akcje edukacyjne prowadzone przez Straż Pożarną, Policję i 
inne służby; (2) prowadzenie zajęć z nauczycielami, dziećmi, (przedszkola i szkoły podstawowe); (3) organizacja 
festynów, pokazów, i imprez plenerowych; (4) informowanie o zagrożeniach na stronach internetowych i portalach 
społecznościowych prowadzonych przez urząd miasta. 

Działanie obejmie wszystkich mieszkańców Bytomia, a w szczególności osoby wrażliwe (szkoły, przedszkola, 
domy starców, domy opieki, przychodnie, itp.). 

Cel adaptacji: zwiększenie świadomości mieszkańców miasta Bytom o zagrożeniach wynikających ze zmian kli-
matu. 

Działanie ma charakter informacyjno-edukacyjny. 

Działanie o charakterze horyzontalnym przyczyniającym się do osiągnięcia wszystkich celów strategicznych. 
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Działania 
Horyzont 
czasowy 

Podmiot odpowiedzialny / 
podmioty współpracujące 

Planowane 
koszty 

[tys. złotych] 

Szacowane 
korzyści 

[tys. złotych] 

Działanie 3. Techniczne i nietechniczne 
zabezpieczenie zagrożonych budynków 
i infrastruktury krytycznej w strefie za-
grożenia (powodzią, wysokimi tempera-
turami, itp.) 

do 2030 

Właściciel, administrator 
budynku lub obiektu infra-
struktury krytycznej miasta / 
Urząd Miasta 

7 368 18 465 

Działanie techniczne zabezpieczenia przed powodzią będzie polegać na wdrożeniu stosowania wodoodpornych 
materiałów budowlanych, izolacji przeciwwilgociowych i przeciw-wodnych wraz z uszczelnieniem przejść przez 
ściany i podłogi wszystkich przyłączy; podwyższeniu wejść do budynku; stosowaniu zasuw burzowych i klap za-
bezpieczających przed cofaniem się ścieków w wyniku wystąpienia powodzi; wyposażeniu obiektów nisko położo-
nych w pompy odpompowujące nadmiar wód; zabezpieczeniu okien przed burzami (gradem i silnym wiatrem) 
poprzez instalacje rolet zewnętrznych. 

Działanie techniczne zabezpieczenia przed wysokimi temperaturami będzie polegać na wymianie okien na okna o 
niskich współczynnikach przenikania ciepła i jak najmniejszych stratach energii; termoizolacji budynków, w szcze-
gólności domów starców i innych budynków użyteczności publicznej; założeniu rolet w oknach; zamontowaniu i/lub 
naprawie drzwi i okien jako element zabezpieczenia instalacji wodno-kanalizacyjnej budynków mieszkalnych na-
leżących do zasobu komunalnego. 

Działanie ukierunkowane przestrzennie do budynków i obiektów znajdujących się w zasięgu niecek bezodpływo-
wych (Karb II, Zachodnia, Kościuszko, Dworska i Północna-Zielona), w zasięgu powodzi miejskich oraz w zasięgu 
miejskiej wyspy ciepła. Działanie to dotyczy także zabezpieczenia obiektów infrastruktury krytycznej miasta (szpi-
tale, przepompownie, oczyszczalnie ścieków, domy opieki, domy dziecka, domy starców, itp.). 

Cel adaptacji: zwiększenie odporności miasta na negatywne skutki powodzi (w tym powodzi nagłych) i wysokich 
temperatur. 

Działanie ma charakter techniczny i organizacyjny. 

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów strategicznych: Zwiększenie odporności 
miasta na ekstremalne zjawiska hydrologiczne; Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne termiczne zjawiska 
meteorologiczne; Zwiększenie odporności miasta na występowanie silnego wiatru i burz. 

 

Działanie 4. Budowa systemu ograni-
czania niskiej emisji komunalnej w mie-
ście 

do 2030 
Rada Miasta, Prezydent 
Miasta - PONE / Urząd 
Miasta 

50 213 502 165 

Budowa systemu ograniczania niskiej emisji komunalnej obejmować będzie następujące działania: wprowadzenie 
wymagań co do jakości paliw stałych; kontrolowanie zakazu stosowania w zbiorowych i indywidualnych kotłow-
niach komunalnych paliw niedostatecznej jakości; stopniowe wprowadzenie zakazu użytkowania w budynkach 
mieszkalnych przestarzałych technologicznie kotłów na paliwa stałe; ustanowienie programu PONE; wprowadze-
nie zachęt dla realizacji przyłączy do zdalnej sieci ciepłowniczej, np. gwarancja stałej ceny przez okres kilku lat; 
wprowadzenie dopłat finansowych dla najuboższych do zakupu paliw o odpowiedniej jakości. 

Działanie ukierunkowane przestrzennie do budynków znajdujących się we własności miasta, szczególnie tych po-
łożonych w obszarach rewitalizacji, w jednostkach mieszkaniowych (Kolonia Zgorzelec, Bobrek, Śródmieście, 
Śródmieście Zachód, Śródmieście Północ i Rozbark). 

Cel adaptacji: znaczące obniżenie ryzyka narażenia środowiskowego oraz narażenia zdrowotnego mieszkańców 
wynikającego z ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego powodowanych niską 
emisją komunalną. 

Działanie ma charakter techniczny i organizacyjny. 

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia celu strategicznego: Zwiększenie odporności miasta na nega-
tywne skutki zwiększonej koncentracji zanieczyszczeń powietrza. 
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Działania 
Horyzont 
czasowy 

Podmiot odpowiedzialny / 
podmioty współpracujące 

Planowane 
koszty 

[tys. złotych] 

Szacowane 
korzyści 

[tys. złotych] 

Działanie 5. Modyfikacja systemu orga-
nizacji ruchu pojazdów spalinowych w 
mieście 

do 2030 
Samorząd gminny, spół-
dzielnie mieszkaniowe i inni 
zarządcy dróg / KZK GOP 

32 209 127 245 

Działanie będzie obejmować aktywności zależnie od potrzeb i możliwości miasta. Są to: zamknięcie dla ruchu 
wybranych ulic w centrum miasta; wprowadzenie stref czystego transportu; ograniczenie ruchu samochodów cię-
żarowych w centrum miasta; wprowadzenie tzw. zielonej fali; wprowadzenie ułatwień dla komunikacji miejskiej (np. 
poprzez przesunięcie miejsc parkingowych przy przystankach, wydzielenie pasów dla autobusów i pojazdów 
uprzywilejowanych); budowa centrów przesiadkowych; budowa nowych parkingów (w tym podziemnych i nadziem-
nych); rozwój transportu szynowego, szczególnie tramwajowego w kierunku Miechowic oraz budowa obwodnic w 
szczególności budowa obwodnicy południowej miasta. 

W sensie przestrzennym działanie to dotyczy obszaru Starego Miasta, w szerszym znaczeniu całego Śródmieścia. 
W przypadku odbudowy linii tramwajowej dotyczyć będzie osi komunikacyjnej w kierunku Miechowic. 

Cel adaptacji: ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza w sytuacjach występowania epizodów 
podwyższonych stężeń, udrożnienie ruchu pojazdów, ułatwienie przejazdu komunikacji miejskiej, pojazdów uprzy-
wilejowanych i rowerów, ułatwienie ruchu pieszych. 

Działanie ma charakter techniczny i organizacyjny. 

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia celu strategicznego: Zwiększenie odporności miasta na nega-
tywne skutki zwiększonej koncentracji zanieczyszczeń powietrza. 

 

Działanie 6. Wytyczne plani-
styczne/urbanistyczne w kształtowaniu 
przestrzeni publicznej 

do 2025 
Właściwe wydziały Urzędu 
Miasta 

2 759 318 581 

Działanie będzie polegać na opracowaniu zbioru wytycznych i zasad kształtowania miejskich przestrzeni publicz-
nych uwzględniających zagadnienia adaptacji do zmian klimatu, w szczególności ochronę przed zagrożeniami 
będącymi skutkami tych zmian. W szczególności wytyczne te będą precyzowały kryteria: wyznaczania powierzchni 
biologicznie czynnych i / lub stopnia uszczelnienia powierzchni w przestrzeniach publicznych; ograniczenia (lub 
zaniechania) sprzedaży przez gminę terenów zielonych; dostępność tych przestrzeni (izochrony dojścia); wzrostu 
bezpieczeństwa korzystających (monitoring miejski, system informacji w przestrzeniach miejskich). Wytyczne po-
winny być uwzględnione w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz w projektach i działaniach z niego wynikających. 

W sensie przestrzennym, działanie to odnosi się do obszaru całego miasta, jednakże ze względu na zjawisko 
miejskiej wyspy ciepła oraz stopień uszczelnienia gruntów, poszczególne zapisy w dokumentach planistycznych 
będą odnosić się przede wszystkim do Śródmieścia oraz dzielnic Szombierki, Łagiewniki, Rozbark, Bobrek i Karb. 

Cel adaptacji: działanie przyczyni się do wprowadzania określonych zapisów w miejskich dokumentach planistycz-
nych, wymuszających dobór rozwiązań właściwych do adaptacji do zmian klimatu, w tym rozwiązań architekto-
nicznych. W wyniku realizacji tych działań zastosowane będą takie rozwiązania przestrzenne, które wzmocnią 
odporność miasta na możliwe negatywne skutki zmian klimatu, a także zapewnią bezpieczeństwo i wyższy komfort 
życia mieszkańcom miasta. 

Działanie ma charakter organizacyjny. 

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów strategicznych: Zwiększenie odporności 
miasta na ekstremalne zjawiska hydrologiczne; Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne termiczne zjawiska 
meteorologiczne; Zwiększenie odporności miasta na występowanie silnego wiatru i burz. 
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Działania 
Horyzont 
czasowy 

Podmiot odpowiedzialny / 
podmioty współpracujące 

Planowane 
koszty 

[tys. złotych] 

Szacowane 
korzyści 

[tys. złotych] 

Działanie 7. Budowa systemu rozwią-
zań dla zapewnienia komfortu termicz-
nego mieszkańców 

do 2025 
Właściwe wydziały Urzędu 
Miasta 

71 385 318 581 

Działanie będzie obejmować: uwzględnienie w MPZP zwiększonego udziału powierzchni biologicznie czynnych, w 
szczególności w centrum miasta i obszarach na których występuje MWC oraz lokalizacji parków, fontann na terenie 
miasta, które obniżałyby odczuwalną temperaturę w dni gorące i upalne; ponowna analiza lokalizacji i harmono-
gramu rozmieszczenia kurtyn wodnych z możliwością poboru wody do picia (latem), przenośnych ogrzewaczy 
(zimą); wyposażenie placówek użyteczności publicznej w systemy chłodzące powietrze; budowa i/lub utrzymanie 
ogrzewalni lub noclegowni dla bezdomnych; ułatwienie dostępu do wody pitnej dla ogółu mieszkańców; organiza-
cja miejsc do kąpieli dla osób bezdomnych w celu zapewnienia im higieny osobistej; przygotowanie instrumentu 
zachęty np. konkursy dla inwestorów oraz właścicieli budynków indywidualnych do aplikowania w swoich realiza-
cjach rozwiązań takich jak zielone dachy/ zielone ściany, zielone skwery przy blokach mieszkalnych, zielone po-
dwórka, ogrody, zasłony, powierzchnie; termomodernizacja budynków miejskich w celu ochrony mieszkańców 
miasta przed skutkami oddziaływania wysokich i niskich temperatur. 

Działanie adresowane jest w stosunku do budynków znajdujących się we własności miasta, szczególnie w obsza-
rach rewitalizacji, w jednostkach mieszkaniowych (Kolonia Zgorzelec, Bobrek, Śródmieście, Śródmieście Zachód, 
Śródmieście Północ i Rozbark). Priorytet działań obejmie zamieszkałe budynki znajdujące się w złym i bardzo złym 
stanie technicznym. Ponadto priorytetowym obszarem działań jest obszar znajdujący się w zasięgu miejskiej wyspy 
ciepła, szczególnie obszar Starego Miasta. 

Cel adaptacji: Podniesienie komfortu termicznego mieszkańców i jakości życia w mieście, podniesienie bezpie-
czeństwa i jakości życia mieszkańców. 

Działanie ma charakter organizacyjno-techniczny. 

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów strategicznych: Zwiększenie odporności 
miasta na ekstremalne termiczne zjawiska meteorologiczne; Zwiększenie odporności miasta na negatywne skutki 
zwiększonej koncentracji zanieczyszczeń powietrza 

 

Działanie 8. Rozbudowa ścieżek rowe-
rowych 

do 2030 
Gmina Bytom - Miejski Za-
rząd Dróg i Mostów / Oficer 
rowerowy GZM 

21 675 28 177 

Działanie będzie obejmować: budowę i wytyczenie nowych ścieżek rowerowych; budowę dróg rowerowych o cha-
rakterze ciągów komunikacyjnych o łącznej długości ok. 15,7 km (centrum miasta); tworzenie stref komunikacji 
rowerowej w obszarach zabudowy miejskiej; wydzielenie ścieżek, traktów w ramach istniejącej infrastruktury; bu-
dowa, remont kładek nad przeszkodami (kolej, droga, szybkiego ruchu); przeciwdziałanie fragmentacji ścieżek 
rowerowych poprzez zapisy w MPZP; tworzenie bezpiecznych parkingów dla rowerów; wprowadzenie usługi ro-
werów miejskich i/lub współuczestnictwo w usłudze Miejski Rower; budowę ścieżki rowerowej z centrum miasta 
do dzielnicy Stroszek (około 6,5 km) wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich; budowę ścieżki rowerowej z centrum 
miasta do Miechowic (około 5,5 km) wzdłuż ulicy Wrocławskiej; w miarę możliwości wprowadzenie nawierzchni 
umożliwiających korzystanie ze ścieżek rowerowych innym użytkownikom tj. rolkarzom, itp. 

Cel adaptacji: Zwiększenie odporności miasta na negatywne skutki zwiększonej koncentracji zanieczyszczeń po-
wietrza. 

Działanie ma charakter organizacyjno-techniczny. 

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia celu strategicznego: Zwiększenie odporności miasta na nega-
tywne skutki zwiększonej koncentracji zanieczyszczeń powietrza. 
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Działania 
Horyzont 
czasowy 

Podmiot odpowiedzialny / 
podmioty współpracujące 

Planowane 
koszty 

[tys. złotych] 

Szacowane 
korzyści 

[tys. złotych] 

Działanie 9. Dostosowanie systemu ko-
munikacji publicznej do skutków zmian 
klimatu 

do 2030 

Organ wykonawczy i wła-
ściwe komórki organiza-
cyjne miasta, organizator 
transportu publicznego w 
mieście, / Oficer rowerowy 
GZM / Górnośląski Związek 
Metropolitalny, Tramwaje 
Śląskie S.A. PKM Kato-
wice, PKM Gliwice i PKM 
Świerklaniec 

3 127 81 967 

Działanie będzie obejmować: instalację klimatyzatorów w autobusach i tramwajach; budowę i modernizację (przy-
stanki o czterech ścianach w celu ochrony przed deszczem i wiatrem, zadaszenie przystanków); tworzenie zielo-
nych przystanków; instalację elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu autobusu / tramwaju oraz o 
możliwych utrudnieniach; wymianę pojazdów na pojazdy o mniejszej emisji CO2 (wymiana przestarzałego taboru); 
wydzielenie pasów jezdni dla komunikacji publicznej (buspasy); zachowanie nieczynnych pasów tramwajowych na 
potrzeby komunikacji publicznej; zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej. 

Cel adaptacji: zwiększenie niezawodności i komfortu podróżowania środkami komunikacji publicznej, w dalszej 
perspektywie zwiększenie zainteresowania mieszkańców miast podróżowaniem środkami komunikacji zbiorowej, 
zmniejszenie ruchu samochodowego w obrębie centrum miast, a co za tym idzie redukcję natężenia ruchu i po-
prawę jakości powietrza (zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji), sprawienie, aby komunikacja 
zbiorowa w miastach stała się wydajna ekonomicznie i ekologiczna. 

To działanie obejmie swym zasięgiem całe miasto, jednakże uwaga będzie kierowana na przystanki autobusowe 
i tramwajowe, które zlokalizowane są wzdłuż dróg znajdujących się w obrębie albo przylegają do zabudowy miesz-
kaniowej. 

Działanie ma charakter organizacyjno-techniczny. 

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia celu strategicznego: : Zwiększenie odporności miasta na ekstre-
malne termiczne zjawiska meteorologiczne. 

 

Działanie 10. Wzmocnienie służb ra-
towniczych z uwzględnieniem zmian kli-
matycznych 

do 2023 
Administracja samorzą-
dowa / Powiatowa Straż 
Pożarna w Bytomiu 

6 669 1 461 966 

Działanie będzie miało wpływ na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych m. in. poprzez modernizację i za-
kup nowoczesnego sprzętu, niezbędnego do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Planuje 
się zakup: 4 sztuk pomp szlamowych; 4 sztuk agregatów prądotwórczych ze stabilizacją napięcia dla urządzeń 
medycznych; jednej pneumatycznej podpory stabilizacyjnej; trzech średnich, uterenowionych wozów strażackich; 
jednego wozu strażackiego z drabiną; oraz zakup czujników stężenia tlenku węgla dla budynków miejskich. 

Cel adaptacji: szybsza i skuteczniejsza reakcja wszystkich służb odpowiedzialnych za reagowanie w chwili za-
grożenia, a tym sposobem ograniczenie strat wynikających ze skutków wystąpienia zjawisk ekstremalnych. 

To działanie odnosi się do obszaru całego miasta. Jednakże instytucją, która otrzyma bezpośrednie wzmocnienie 
jest Powiatowa Straż Pożarna w Bytomiu (ewentualnie Ochotnicze Jednostki Straży Pożarnej w Stolarzowicach, 
Suchej Górze i Górnikach). 

Działanie ma charakter organizacyjno-techniczny. 

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów strategicznych: Zwiększenie odporności 
miasta na ekstremalne zjawiska hydrologiczne; Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne termiczne zjawi-
ska meteorologiczne; Zwiększenie odporności miasta na występowanie silnego wiatru i burz. 
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Działanie 11. Budowa sieci współpracy 
dla wdrażania MPA 

do 2025 
Administracja samorzą-
dowa / Górnośląski Zwią-
zek Metropolitalny 

149 20 240 

Budowa sieci współpracy z miastami realizującymi MPA, w tym z miastami partnerskimi oraz interesariuszami 
zaangażowanych w realizację MPA w mieście. Sieć będzie funkcjonować w oparciu o cykliczne spotkania przed-
stawicieli instytucji, organów administracyjnych i samorządowych oraz autorytetów w danym obszarze tematycz-
nym. 

Cel adaptacji: określenie przez partnerów wspólnych wizji/celów współpracy, takich jak na przykład, wymiana in-
formacji, stymulowanie inwestycji, upowszechnienie przykładów dobrej praktyki, zintegrowanie polityk na poziomie 
lokalnym, wzmocnienie kompetencji. Dzięki budowie sieci współpracy partnerzy oszczędzają czas i wysiłek po-
trzebne do realizacji MPA. 

To działanie odnosi się do obszaru całego miasta 

Działanie ma charakter organizacyjny oraz informacyjno-edukacyjny. 

Działanie o charakterze horyzontalnym przyczyniającym się do osiągnięcia wszystkich celów strategicznych. 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Wdrażanie 

Planu Adaptacji 
Plan Adaptacji jest narzędziem innowacyjnego i kreatywnego kształtowania miejskiej 
polityki ukierunkowanej na podnoszenie odporności Miasta na zachodzące zmiany w 
środowisku, w tym w zakresie klimatu. Skuteczność działań adaptacyjnych zależy w 
dużym stopniu od zaangażowania w ich realizację wszystkich podmiotów adaptacji 
w Mieście – władz lokalnych, służb miejskich, mieszkańców miasta i organizacji spo-
łecznych. Miarą skuteczności Planu Adaptacji jest osiągnięcie zakładanych wartości 
wskaźników monitorowania celów wskazanych w dokumencie. Ewaluacja Planu Ad-
aptacji pozwoli na sprawdzenie czy podniesiona została odporność Miasta na zmiany 
klimatu. Rozdział zawiera informacje o zasadach wdrażania dokumentu   
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8.1 WPROWADZENIE 

Za wdrażanie MPA odpowiadać będzie przede wszystkim samorząd Miasta Bytomia, Prezydent Miasta, 

we współpracy z kluczowymi wydziałami UM. Skuteczne wdrażanie Planu wymagać będzie zaprojekto-

wania lub dostosowania istniejącej struktury i systemu organizacyjnego do prowadzenia tych działań. 

Plan zatwierdza Rada Miasta stosowną uchwałą. W treści uchwały należy przyjąć konieczność zapew-

nienia ciągłości procesów adaptacyjnych obejmujących horyzont czasowy do roku 2050 oraz koniecz-

ność stałej aktualizacji jego zapisów i ustaleń, a także ich konieczne modyfikacje, a co za tym idzie 

zapewnienie wymaganych na ten cel środków. 

Realizacja Planu Adaptacji i zarządzanie nim powinny odbywać się w ramach struktury organizacyjnej 

Urzędu Miejskiego w Bytomiu pod kontrolą jego władz. Zadania związane z realizacją Planu powinny 

być w dużej mierze zadaniami własnymi, właściwymi dla określonych komórek organizacyjnych UM ze 

względu na przypisane im kompetencje, a środki finansowe konieczne do ich realizacji powinny być 

zarezerwowane w stosownych działach budżetu miasta. Struktura wdrożeniowa programu może być 

realizowana w wieloraki sposób, mając na uwadze cały proces adaptacji miasta do skutków zmian kli-

matu. Przy budowaniu struktury wdrażania należy do minimum ograniczyć powoływanie nowych komó-

rek organizacyjnych w ramach struktury Urzędu Miasta. Zadania wynikające z wdrażania Planu powinny 

być częścią składową zadań stawianych poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu. Pozwoli 

to zapobiec oddzieleniu w świadomości służb odpowiedzialnych za poszczególne obszary kompeten-

cyjne problematyki adaptacji do zmian klimatu od procesów bieżącego funkcjonowania miasta. 

8.2 PODMIOTY WDRAŻAJĄCE  

Wdrażanie Planu Adaptacji jest procesem wymagającym zaangażowania wielu podmiotów zarządzają-

cych Miastem oraz działających w Mieście.  

Do wdrożenia Planu Adaptacji wykorzystane są istniejące ramy instytucjonalne realizujące politykę roz-

woju Miasta, a koordynacja nad wdrożeniem planu działań adaptacyjnych powierzona zostaje Prezy-

dentowi Miasta Bytomia. Ze względu na horyzontalny charakter adaptacji wdrażanie Planu Adaptacji 

odbywać się będzie poprzez komunikację i kooperację między zaangażowanymi podmiotami.  

Przedstawiciele zaangażowanych podmiotów brali udział w całym procesie tworzenia Planu Adaptacji 

uczestnicząc w cyklicznych warsztatach i spotkaniach roboczych. Wśród kluczowych podmiotów zaan-

gażowanych w realizację Planu Adaptacji należy wymienić Urząd Miejski w Bytomiu reprezentowany 

przez przedstawicieli wydziałów, biur oraz spółek miejskich: 

• Wydziału Inżynierii Środowiska w szczególności Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki oraz 

Referatu Przyrody, 

• Wydziału Architektury w szczególności Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, 

• Wydziału Geodezji w szczególności Referatu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, 

• Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, 

• Wydziału Transportu Lokalnego, 

• Wydziału Obrotu Nieruchomościami, 

• Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Bytomiu, 

• Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Bytomiu, 
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• Biura Bezpieczeństwa Miasta, 

• Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy. 

Pozostałe podmioty zaangażowane w realizację Planu Adaptacji to: 

• Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne, 

• Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, 

• Straż Miejska w Bytomiu, 

• Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, 

• Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, 

• Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom", 

• Stowarzyszenie Aktywne Łagiewniki, Bytom. 

Wdrożenie Planu Adaptacji wymaga udziału mieszkańców Miasta Bytomia oraz organizacji społecznych 

w szczególności działających na rzecz ochrony środowiska. Należy także oczekiwać włączenia w tego 

typu działania przedstawicieli środowisk naukowych i przedsiębiorców. Uwzględnienie ryzyka związa-

nego ze zmianami klimatu w rozwoju badań naukowych oraz w planowaniu strategicznym i finansowym 

w przedsiębiorstwach może stymulować rozwój nowych technologii i przyczynić się do lepszego wdro-

żenia Planu Adaptacji. 

8.3 KOSZTY WDROŻENIA PLANU ADAPTACJI 

Plan Adaptacji wyznacza ramy dla polityki adaptacyjnej miasta, której koszty – odnoszące się do osią-

gnięcia celu nadrzędnego Planu Adaptacji, jakim jest poprawa odporności miasta na zmiany klimatu – 

są trudne do oszacowania. Niektóre z działań są dostatecznie sprecyzowane dla oszacowania kosztów 

ich wdrożenia, dla niektórych natomiast koszty powinny być wskazane po określeniu zakresu planowa-

nych prac. Dotyczy to w szczególności działań technicznych, które ważą na kosztach wdrażania Planu 

Adaptacji.  

Szacunkowy koszt wdrożenia Planu Adaptacji wynosi ponad 196 mln zł (Tabela 3) przy czym biorąc pod 

uwagę konieczność zabezpieczenia wkładu własnego gmin na poziomie 15%, koszt wdrożenia działań 

adaptacyjnych po stronie miasta wynosi około 29,5 mln zł. Niedostateczna wiedza o projektach oraz 

długofalowość działań adaptacyjnych i wiążącą się z nią niepewność co do wysokości nakładów i moż-

liwości pozyskania środków, powodują, że nie jest możliwe wskazanie precyzyjnych kosztów wdrożenia 

Planu Adaptacji, a przedstawioną wartość należy traktować jako szacunkową.  

8.4 MOŻLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Plan Adaptacji może być finansowany z funduszy Unii Europejskiej i współpracy UE z innymi krajami 

oraz środków krajowych i regionalnych.  

1) Europejskie źródła finansowania 

Wśród europejskich źródeł finansowania można wymienić: program LIFE, Horyzont 2020, Norweski 

Mechanizm Finansowy, Era-NET COFUND oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Go-

spodarczego. 

• Program LIFE to instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu 

projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego celem jest wdrażanie i realizacja unijnej 
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polityki w zakresie środowiska i klimatu, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla pro-

blemów dotyczących środowiska, w tym bioróżnorodności. Program przewiduje dofinansowanie do 

55% ze środków podatnika europejskiego (Komisji Europejskiej). Dodatkowo w Polsce istnieje moż-

liwość pozyskania do 35% dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej, a w przypadku zadań realizowanych przez państwowe jednostki budże-

towe w przedsięwzięciach, w których państwowa jednostka budżetowa pełni rolę Beneficjenta ko-

ordynującego, poziom dofinansowania bezzwrotnego ze środków NFOŚiGW wynosi do 45%, przy 

czym łączna wartość dofinansowania NFOŚiGW i KE w formie dotacji nie może przekroczyć 100% 

kosztów kwalifikowanych. Finansowane projekty dzielą się na realizacyjne oraz informacyjno-edu-

kacyjne. Dla tych pierwszych „rekomendowana” kwota dofinansowania jednego projektu to około 3 

mln euro, dla drugich około 1 mln euro (bez oficjalnego limitu). Należy jednak zaznaczyć, że bardzo 

ważnym kryterium programu LIFE jest spełnienie wymagań demonstracyjności, innowacyjności lub 

najlepszych praktyk według rozumienia projektu LIFE. Istotne jest również, iż program LIFE w bar-

dzo ograniczonym zakresie współfinansuje działania związane z infrastrukturą. Rolę Krajowego 

Punktu Kontaktowego pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

• Horyzont 2020 jest to program finansujący głównie badania, ale także innowacje w dziedzinie kli-

matu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowcami (Climate Action, Environment, Re-

source Efficiency and Raw Materials). Budżet programu wynosi 3 081,1 mln euro. Program posiada 

oś priorytetową: „Budowa nisko-emisyjnej przyszłości, odpornej na zmiany klimatu: Działania klima-

tyczne w ramach porozumienia paryskiego”. W ramach obszaru zostaną sfinansowane badania i 

innowacje, które uwzględniają m.in: walkę ze zmianami klimatycznymi i przygotowanie do nich, 

ochronę środowiska, zrównoważone wykorzystanie surowców, wody, itp., zapewnienie zrównowa-

żonych dostaw surowców (nie energetycznych i nie związanych z rolnictwem), stworzenie wszech-

stronnych i zrównoważonych systemów obserwacji i zbierania informacji o środowisku. Projekty te 

wymagają przeprowadzania badań wskazujących sukces zastosowanych rozwiązań oraz wyma-

gają szerokiego grona partnerów z kilku krajów Unii Europejskiej. 

• Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodar-

czego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej 

przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. W rozpoczynającej się 

III edycji naboru na cele związane ze środowiskiem, energią i zmianami klimatu przeznaczono naj-

większą alokację środków, czyli ok. 140 mln euro. W trakcie poprzedniego naboru na ochronę śro-

dowiska i energię odnawialną przeznaczono około 180 mln euro. Tym razem do nazwy obszaru 

tematycznego dodano także zmiany klimatyczne, rozszerzając zakres dofinansowania. Pod wzglę-

dem tematyki dofinansowanych projektów środowiskowych, w poprzednich naborach zdecydowa-

nie dominowała termomodernizacja. Operatorem tych dofinansowań jest Ministerstwo Środowiska 

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwsze nabory wniosków 

mogą rozpocząć się w drugiej połowie 2018 roku po określeniu szczegółowych obszarów, które 

będą wspierane w ramach programu oraz zasad prowadzenia naboru wniosków. 

• Era-NET COFUND powstał w celu wsparcia partnerstw publiczno-publicznych, w tym wspólnych 

inicjatyw programowych między państwami członkowskimi, ich przygotowania, tworzenia struktur 

sieciowych, projektowania, realizacji i koordynacji wspólnych działań, również przy dofinansowaniu 

UE. Projekty ERA-NET realizują decyzje UE dotyczące budowania Europejskiej Przestrzeni Badaw-

czej (ERA – European Research Area) – obszaru wolnego przepływu wiedzy, mobilności naukow-

ców, optymalnego wykorzystania punktów stycznych pomiędzy międzynarodowymi programami ba-

dawczymi poszczególnych krajów i zacieśnienia współpracy naukowo-badawczej na terenie Eu-

ropy. W ramach ERA-NET COFUND ogłaszany jest międzynarodowy konkurs w formule co-fund 

współfinansowany przez UE. Działania związane z udziałem Polski w wybranych projektach ERA-

NET COFUND prowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Planowane otwarcie konkursu do-

tyczącego klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowcami to listopad 2018. 
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2) Źródła krajowe 

Wśród krajowych źródeł finansowania należy wymienić przede wszystkim Program Operacyjny In-

frastruktura i Środowisko oraz Priorytetowe programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to najbardziej powszechny program współfinanso-

wania działań związanych z ochroną środowiska. W programie tym ochronie środowiska i adaptacji 

do zmian klimatu poświęcona jest II Oś Priorytetowa, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz 

z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy na-

turalne oraz monitoring środowiska. Zgodnie z zapisami poprzednich naborów Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020, „co do zasady wsparcie będzie kierowane do obszarów 

miast powyżej 100 tys. mieszkańców ujętych w projekcie 1b (MPA), polegającym na opracowaniu 

lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Nie-

mniej możliwa będzie również realizacja projektów na obszarach miast poniżej 100 tys. mieszkań-

ców, które zostały uwzględnione w projekcie 1b (MPA).” Maksymalny dopuszczalny poziom dofi-

nansowania projektów wynosił 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu w poprzednich 

naborach. Programy te bardzo często dofinansowują działania wdrożeniowe, które dotyczą bezpo-

średnio infrastruktury, w tym terenów zieleni miejskiej. Instytucją ogłaszającą konkursy jest Naro-

dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

• Priorytetowe programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wśród 

funduszy NFOŚiGW priorytetowymi obszarami dofinansowania na rok 2018 są m.in.: ochrona i 

zrównoważenie gospodarowania zasobami wodnymi (w tym gospodarka wodno-ściekowa w aglo-

meracjach), racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, ochrona atmosfery 

(w tym: poprawa jakości powietrza, system zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) 

- GEPARD – bez emisyjny transport publiczny, budownictwo energooszczędne), ochrona różnorod-

ności biologicznej i funkcji ekosystemów, edukacja ekologiczna i in. 

3) Źródła regionalne 

• Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie dofinanso-

wywał przedsięwzięcia na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu stosując następujące instru-

menty finansowe: pożyczki, dotacje, umorzenia części wykorzystanej pożyczki, dopłaty do oprocen-

towania kredytów bankowych, kredyty w bankowych liniach kredytowych. Fundusz będzie prefero-

wał zwrotny system finansowania ochrony środowiska. Podstawową formą pomocy finansowej 

udzielanej przez Fundusz będą pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego ochronie środowiska poświęca 6 oś prio-

rytetową „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”, której jednym z priorytetów jest 

wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwięk-

szeniu odporności na klęski i katastrofy oraz rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastro-

fami. Oś priorytetowa 5 nakierunkowana jest na poprawę stanu powietrza poprzez wspieranie „Efek-

tywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej”, której prioryte-

tami są: wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, promo-

wanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębior-

stwach, wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sek-

torze mieszkaniowym, promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w 

szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 

miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu oraz pro-

mowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o 
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zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Oś priorytetowa X ma za zadanie wspierać „Rewitalizację 

oraz infrastrukturę społeczną i zdrowotną”, której podstawowymi priorytetami są: inwestycje w in-

frastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i 

lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecz-

nego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z 

usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych oraz wspieranie rewitalizacji 

fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. 

8.5 MONITORING REALIZACJI PLANU ADAPTACJI 

Plan Adaptacji podlega przeglądowi oraz w razie potrzeby aktualizacji. Monitorowanie stanu realizacji 

działań określonych w Planie Adaptacji będzie stanowić źródło informacji na temat postępu realizacji 

zaplanowanych działań. Monitorowanie realizacji działań adaptacyjnych powierza się Prezydentowi 

Miasta Bytomia Ocena postępu realizacji Planu będzie dokonywana co dwa lata na podstawie zebra-

nych informacji zestawionych w Tab. 4. 

Tabela 4. Informacja o przebiegu realizacji Planu Adaptacji w okresie sprawozdawczym 

Kategoria 
działań 

 Liczba działań  Łączny 
koszt pro-

wadzonych 
działań [zł] 

Koszty po-
niesione z 
własnego 

budżetu [zł] 

Źródła pozy-
skanych ze-
wnętrznych 
środków fi-
nansowych 

zainicjowa-
nych 

zaplanowa-
nych 

realizowa-
nych 

zrealizowa-
nych 

Działania 
edukacyjne 
i informa-

cyjne 

       

Działania or-
ganizacyjne 

       

Działania 
techniczne 

       

W oparciu o informacje przekazane przez podmioty odpowiedzialne za inicjowanie i realizację działań 

adaptacyjnych, raz na dwa lata przygotowywany jest raport z wdrażania Planu Adaptacji. Raport ten 

zawiera podstawowe informacje o zainicjowanych, przygotowanych, realizowanych działaniach adapta-

cyjnych prowadzonych w okresie sprawozdawczym. Po zatwierdzeniu raportu przez Prezydenta Miasta 

będzie on udostępniony w sposób umożliwiający opinii publicznej zapoznanie się z jego treścią. 

8.6 EWALUACJA REALIZACJI PLANU ADAPTACJI 

Zadaniem ewaluacji jest sprawdzenie, czy w wyniku podejmowanych działań powstały spodziewane 

rezultaty oraz, czy przełożyły się one na realizację wyznaczonego celu nadrzędnego oraz celów szcze-

gółowych Planu Adaptacji. W procesie ewaluacji wykorzystywane są informacje pochodzące z monito-

ringu oraz dodatkowe badania ewaluacyjne i wskaźniki kontekstowe (Tabela 5). Przewiduje się przygo-

towanie ewaluacji w trybie ongoing, czyli w trakcie obowiązywania Planu Adaptacji oraz ex-post po za-

kończeniu jej wdrażania. Ewaluacja ongoing pozwoli na obiektywne przyjrzenie się dotychczasowym 

wynikom realizacji Planu Adaptacji i zweryfikować pierwotne założenia, które były podstawą do jej stwo-

rzenia. Natomiast ewaluacja ex-post ma charakter podsumowujący efekty realizacji Planu Adaptacji i 

powinna być podstawą do podjęcia decyzji o aktualizacji Planu Adaptacji na kolejny okres planistyczny. 

Za wykonanie lub zlecenie wykonania badań oraz raportów ewaluacyjnych odpowiadać będzie Wydział 

Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta w Bytomiu.  
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Tabela 5. Wskaźniki osiągnięcia celu nadrzędnego Planu Adaptacji w okresie sprawozdawczym 

Wskaźnik [jednostka miary] Źródło informacji 
Wartość ocze-

kiwana 

Liczba interwencji PSP będących następstwem opadów 
deszczu. 

Powiatowa Straż Pożarna w Bytomiu spadek 

Liczba interwencji PSP będących następstwem wzrostu 
poziomu wód gruntowych / lokalnych podtopień, itp. 

Powiatowa Straż Pożarna w Bytomiu spadek 

Liczba hospitalizacji z powodu wysokich temperatur Szpitale miejskie spadek 

Liczba zgonów z powodu wysokich temperatur Szpitale miejskie spadek 

Liczba awarii w infrastrukturze z powodu wysokich tem-
peratur 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne, Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
w Bytomiu, Komenda Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, 
Tauron Polska Energia S.A., KZK 
GOP, Tramwaje Śląskie S.A. 

spadek 

Liczba hospitalizacji z powodu niskich temperatur Szpitale miejskie spadek 

Liczba zgonów z powodu niskich temperatur Szpitale miejskie spadek 

Liczba awarii w infrastrukturze z powodu niskich tempe-
ratur 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne, Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
w Bytomiu, Komenda Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, 
Tauron Polska Energia S.A., KZK 
GOP, Tramwaje Śląskie S.A. 

spadek 

Liczba zdarzeń drogowych w okresie pojawienia się go-
łoledzi 

Komenda Miejska Policji spadek 

Liczba awarii w infrastrukturze z powodu zmian w tem-
peraturze 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne, Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
w Bytomiu, Komenda Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, 
Tauron Polska Energia S.A., KZK 
GOP, Tramwaje Śląskie S.A. 

spadek 

Liczby dni z przekroczeniami PM10, PM2,5, O3 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach 

spadek 

Liczby mandatów nałożonych na podmioty palące pali-
wem niskiej jakości 

Wydziału Inżynierii Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Bytomiu, Straż 
Miejska 

spadek 

Liczba dni ze smogiem kwaśnym i fotochemicznym 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach 

spadek 

Liczba interwencji PSP związanych z wystąpieniem sil-
nych wiatrów, trąb powietrznych, itp. 

Powiatowa Straż Pożarna w Bytomiu spadek 

Stopień ubytku terenów zielonych w mieście 
Wydział Architektury, Wydział Geode-
zji Urzędu Miejskiego w Bytomiu 

spadek 

Liczba użytkowników komunikacji publicznej [%] Miejskie zakłady transportowe wzrost 

Długość ścieżek rowerowych [km] Wydział Transportu Lokalnego, Wy-
dział Geodezji Urzędu Miejskiego w 
Bytomiu 

wzrost 

Długość nowo otwartych linii tramwajowych [km] 
Tramwaje Śląskie S.A., Wydział 
Transportu Lokalnego Urzędu Miej-
skiego w Bytomiu 

wzrost 

Wnioski płynące z ewaluacji stanowią podstawę aktualizacji zapisów Planu Adaptacji. O konieczności 

aktualizacji zdecyduje Prezydent Miasta na podstawie raportów z monitoringu i ewaluacji.  

Osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników programowych będzie wymagało szerokiego zaangażo-

wania w realizację działań Planu Adaptacji zarówno samorządu lokalnego i jednostek mu podległych, 

jak i podmiotów zewnętrznych. Z tego powodu elementem procesu wdrażania Planu Adaptacji będzie 

upowszechnianie raportów ewaluacji. 



 

82 

8.7 HARMONOGRAM WDRAŻANIA PLANU ADAPTACJI 

W tabeli poniżej przedstawiono cykl życia planu adaptacji miasta Bytomia do zmian klimatu łącznie 

z harmonogramem realizacji poszczególnych czynności. 

Tabela 6. Harmonogram wdrażania Planu Adaptacji 

Lp. Czynność 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 … 2031 

1 Opracowanie Planu            

2 
Przyjęcie Planu przez Radę 
Miasta 

           

3 Realizacja Planu            

4 
Bieżący monitoring realiza-
cji działań 

           

5 Ewaluacja realizacji działań            

6 Korekty            

7 Aktualizacja Planu            

Plan Adaptacji podlega bieżącemu monitoringowi realizacji działań, ewaluacji realizacji działań w cy-

klach dwuletnich wraz z wykonaniem korekty wynikającej z wykonanej oceny. Natomiast przewiduje się 

aktualizację Planu Adaptacji dla miasta w cyklach pięcioletnich. 
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9 Podsumowanie  
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W ostatnich latach coraz częściej jesteśmy świadkami negatywnych skutków postępujących zmian kli-

matu, często potęgowanych przez konsekwencje naturalnego rozwoju obszarów miejskich – wzrostu 

urbanizacji, rozlewania się obszarów zabudowanych, zagęszczenia ludności, czy wzrostu liczby pojaz-

dów przypadających na gospodarstwo domowe, a z drugiej strony spadku udziału powierzchni biolo-

gicznie czynnych, czy dostępnych zasobów wodnych. Zarówno nagłe, gwałtowne zjawiska jakimi są 

deszcze nawalne, podtopienia i powodzie, jak i długotrwałe okresy bezopadowe z wysoką temperaturą 

powietrza, powodować będą coraz większe straty materialne i ekonomiczne, a przede wszystkim coraz 

większe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. 

Wyniki badań naukowych i analiz, a także stanowiska rządów i organizacji międzynarodowych wska-

zują, że zjawiska te będą się pogłębiać stanowiąc zagrożenie nie tylko dla jakości życia, lecz także 

możliwości rozwoju społecznego i gospodarczego wielu miast, regionów i krajów na świecie, w tym 

także Polski i miasta Bytomia. 

Mając ograniczony wpływ na skalę i częstotliwość występowania samych zjawisk klimatycznych i ich 

pochodnych, w celu budowy miasta odpornego na niekorzystne zjawiska konieczne jest zmniejszenie 

podatności wrażliwych sektorów i obszarów oraz zwiększenie potencjału adaptacyjnego w poszczegól-

nych kategoriach funkcjonowania Miasta. 

 

 

Aby być skutecznym, niniejszy Plan adaptacji jest komplementarny z wcześniej opracowanymi doku-

mentami strategicznymi, planistycznymi i operacyjnymi Miasta Bytomia, które dotychczas kształtowały 

politykę rozwoju Miasta oraz wdrażały pierwsze działania adaptacyjne, wśród których możemy wymienić 

m.in. działania na rzecz poprawy jakości powietrza, ograniczania niskiej emisji na terenie Bytomia rea-

lizowane w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bytom, czy też rekultywację terenów 

miasta w ramach Lokalnego programu rekultywacji Miasta Bytomia na lata 2007-2020. Należy mieć na 

uwadze, że działania podejmowane w ramach wdrażania Planu adaptacji muszą być zgodne z obowią-

zującymi przepisami prawa i innymi uwarunkowaniami. 

W opcji wybranej dla miasta Bytomia znalazło się 11 działań, z tej listy 3 to działania edukacyjno-infor-

macyjne, 10 działania organizacyjne, a 8 to działania techniczne. Największy nacisk położono na dzia-

łania pozwalające osiągnąć efekty w zakresie zwiększenia odporności miasta na ekstremalne termiczne 

zjawiska meteorologiczne (8 działań). Największy ciężar i odpowiedzialność za realizację zaplanowa-

nych działań spoczywa na UM Bytom. Tylko niewielka część działań będzie realizowana we współpracy 

z instytucjami/podmiotami zewnętrznymi. 

Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bytomia spełnia funkcję nie tylko dokumentu strategicznego. 

Jego zadaniem jest także poszerzanie wiedzy i świadomości zaangażowanych podmiotów, interesariu-

szy i mieszkańców Miasta, skuteczna adaptacja nie ogranicza się bowiem jedynie do realizacji listy 

działań adaptacyjnych objętych niniejszym dokumentem. Niezwykle istotne jest także podejmowanie 

skutecznych działań w ramach przedsięwzięć już realizowanych, a także w naszym codziennym życiu. 

Realizację tej funkcji starano się zapewnić poprzez włączenie w opracowanie dokumentu szerokiego 

grona interesariuszy, a także zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczą-

cym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu Planu adaptacji. 

 

Adaptacja to proces dostosowania się do obecnych lub oczekiwanych warunków klimatycz-
nych i ich skutków w celu zmniejszenia lub uniknięcia negatywnych konsekwencji lub 
zwiększenie korzyści z nich wynikających 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 
Dołączone do Planu adaptacji na DVD. 

 

 

 

1. Lista interesariuszy 

2. Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta 

3. Materiały graficzne  

4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Adaptacji 
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