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Plan adaptacji Miasta Chorzowa do zmian klimatu do roku 2030 powstał w odpowiedzi na jeden 

z najważniejszych 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 najbardziej wrażliwych sektorach/obszarach Miasta, to jest w zakresie gospodarki wodnej, 

terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności, transportu oraz zdrowia publicznego/grup 

wrażliwych. 

Podstawą opracowania Planu Adaptacji były: 

 porozumienie Miasta Chorzów ze Skarbem Państwa 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 

międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego, a także dokumentami regionalnymi. Działania 

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

w politykę rozwoju Chorzowa wyrażoną w dokumentach strategicznych i planistycznych 

obowiązujących w Mieście. 

Plan adaptacji ma na celu przystosowanie Miasta do zmian klimatu, zmniejszenie jego podatności 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 w samodzielnym 

radzeniu sobie ze skutkami zmian klimatu. 

W odpowiedzi na ryzyka zidentyfikowane w części diagnostycznej dokumentu określono działania 

adaptacyjne 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 

odpowiedzialne, ramy finansowania, wskaźniki monitoringu, założenia dla ewaluacji oraz aktualizacji 

dokumentu).  

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

postanowienia Planu weryfikowane były poprzez zapewnienie szerokiego udziału interesariuszy 

i społeczeństwa 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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Synthesis 
The Adaptation Plan to climate change up to 2030 for the city of Chorzów was developed in response 

to one of the most important environmental problems, which is climate change and the urgent need to 

adapt to its effects. The plan presents a vision, primary goal and specific objectives of adaptation. The 

specific objectives will be achieved through the implementation of adaptation measures in the four most 

sensitive sectors / areas of the city, in the field of: water management, high density residential areas , 

transport and in public health / vulnerable groups. 

The basis for the development of the Adaptation Plan was: agreement between the city of Chorzów   

and the Ministry of the Environment on taking part in the project, the offer of the Contractor3 submitted 

in the tender procedure and the Adaptation Manual for cities - guidelines for preparing the Urban Plan 

for Adaptation to climate change 4. 

The developed Adaptation Plan is closely connected with documents on adaptation to climate change 

prepared at the international, Community and national level as well as with regional documents. 

Adaptation measures are consistent with the EU policy and national policy in the area of adaptation to 

climate change. They also fit into the development policy of the city of Chorzów formulated in the 

strategic and planning documents which are legally binding in the city. 

The Adaptation Plan aims at adapting the city to climate change, reducing its vulnerability to extreme 

phenomena and increasing its potential to cope with the effects of these phenomena and their 

derivatives. 

The Adaptation Plan includes a diagnostic part which describes climatic phenomena and their 

derivatives affecting the city (such as heat, frost, rainfall, flood, drought, wind, air quality, etc.), assess 

the city's sensitivity to these phenomena and the city's ability to deal with their consequences and the 

risk they pose to the city. 

In response to the risks identified in the diagnostic part of the document, the adaptation measures that 

must be taken in order to increase the city's resilience to the currently occurring and predicted 

phenomena have been identified. The plan includes three types of measures: 

• information and educational  

• organisational  

• technical  

The Adaptation Plan also sets out the rules for the implementation of adaptation measures (responsible 

entities, financing framework, monitoring indicators, assumptions for evaluation and updating of the 

document). 

At each stage of the development of the Adaptation Plan for the city of Chorzów the conclusions from 

the carried out analyses and the final provisions of the Plan were verified by the City Team (ZM), at full 

participation of the stakeholders and residents in the process of the document development, which in 

the future should ensure the social acceptability of the Plan and implementation of adaptation measures 

presented therein. 

 

                                                           

3  Consortium consisting of: Institute of Environmental Protection - National Research Institute, Institute of Meteorology  
and Water Management - National Research Institute, Institute for Ecology of Industrial Areas and Arcadis Poland Ltd. 
4  developed by the Ministry of the Environment on the basis of the expertise prepared by the Institute for Ecology  
of Industrial Areas in Katowice as part of the project entitled „Guidelines for the Development of an Urban Adaptation Strategy". 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie 
Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Chorzów powstał w ramach projektu 
Ministerstwa 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. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 
 

Miasto Chorzów jest jednym z 44 dużych ośrodków miejskich Polski, które są szczególnie zagrożone 

skutkami zmian klimatu, oraz których uwarunkowania wynikające z cech własnych miasta, procesów 

historycznych oraz dynamiki rozwoju mogą potęgować te zagrożenia. Wrażliwość obszarów miejskich 

na zmiany klimatu oraz potrzeba wzmocnienia ich odporności na zjawiska klimatyczne dostrzeżone 

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 październiku 

2013 r. przyjęła opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów 

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 opracowanie 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 

publicznego Konsorcjum składającego się z czterech partnerów: Instytutu Ochrony Środowiska – 

Państwowego Instytut Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego 

Instytut Badawczego, 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 miasta i przedstawicieli Konsorcjum. Projekt zrealizowano przy pomocy jednolitej 

metody wypracowanej przez Konsorcjum i zaakceptowanej przez Ministerstwo Środowiska. W 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 specyfiki miasta, jego cech wynikających z lokalizacji, uwarunkowań przyrodniczych 

oraz charakteru i dynamiki procesów rozwojowych, a także biorąc pod uwagę jego aktualną kondycję, 

aspiracje oraz plany. 

Miasto Chorzów przystąpiło do Projektu na podstawie Porozumienia nr 66/2015 ze Skarbem Państwa 

podpisanego w dniu 23 czerwca 2015 przez Prezydenta Miasta Chorzów Pana Andrzeja Kotalę.  

Proces przygotowania Planu Adaptacji przebiegał w systemie trójstronnej współpracy między 

Ministerstwem Środowiska, Miastem Chorzów oraz Wykonawcą z ramienia Konsorcjum – Instytutem 

Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (IETU). 

Celem Planu Adaptacji miasta Chorzów jest podniesienie odporności miasta na zjawiska klimatyczne 

przy zmieniających 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 dla uzgodnienia swoich stanowisk była kluczowa dla przygotowania dokumentu 

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

decyzji, uwzględniających zidentyfikowane zagrożenia klimatyczne, jak również specyficzne zagrożenia 

miejskie będące pochodnymi zmian klimatu. W ramach prac nad Planem Adaptacji wykonywano szereg 

analiz, które pozwoliły na określenie głównych zagrożeń klimatycznych miasta, umożliwiły ocenę jego 

wrażliwości na czynniki klimatyczne oraz były podstawą wyboru najbardziej wrażliwych sektorów i 

obszarów miejskich, dla których przygotowane zostały działania adaptacyjne korzystne dla miasta, w 

szczególności istotne dla poprawy jakości życia i bezpieczeństwa jego mieszkańców.

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Charakterystyka  

miasta Chorzów 
Chorzów to miasto na prawach powiatu położone w centrum Górnośląsko – 

Zagłębiowskiej Metropolii. Jest siedzibą władz samorządowych oraz sądowniczych. 

Pełni funkcję ważnego ośrodka przemysłu energetycznego, hutniczego, 

maszynowego, chemicznego, handlowego i usługowego. Ważnym atutem miasta jest 

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka, który spełnia funkcje 

rekreacyjno – sportowe, nie tylko dla mieszkańców miasta, ale także dla mieszkańców 

Metropolii i województwa śląskiego.  
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1.1  UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE 
 

Chorzów położony jest na Górnym Śląsku (Mapa 1. w załączniku 3). Graniczy z takimi miastami jak: 

Katowice, Bytom, Ruda Śląska, Piekary Śląskie, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie. Mieści się w 

strefie węzłowej Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, w podregionie NUTS 3. Chorzów jest ważnym 

węzłem komunikacyjnym. W mieście krzyżują się ważne trakty drogowe biegnące ze wschodu na 

zachód (A4) i z północy na południe (DK 79). Znaczący wpływ na rozwój miasta ma jego położenie na 

przecięciu szlaków komunikacyjnych. 

Pod względem podziału fizyczno-geograficznego według Kondrackiego5, Chorzów jest zlokalizowany w 

prowincji Wyżyny Polskie, w podprowincji Wyżyna Śląsko-Krakowska i makroregionie Wyżyna Śląska. 

Obszar miasta położony jest w granicy mezoregionu Wyżyny Katowickiej w obrębie tzw. Płaskowyżu 

Bytomsko-Katowickiego. Rzeźba terenu nie jest silnie zróżnicowana – charakteryzuje się łagodnymi 

wzniesieniami i obniżeniami. Deniwelacja terenu nie przekracza 70 metrów (Mapa 1a w załączniku 3.). 

Nieco bardziej wyraźną formą jest dolina rzeki Rawy. Współczesna rzeźba jest odzwierciedleniem 

intensywnej urbanizacji oraz przemysłu, w tym szczególnie górnictwa. Zmianie została poddana sieć 

hydrograficzna, właściwości i skład gleb, szata roślinna. Wokół kopalń węgla kamiennego utworzono 

szereg zwałowisk skał płonnych i odpadów przeróbczych. Na powierzchni terenu pojawiają się też 

obniżenia powstałe na skutek osiadania terenu w efekcie wieloletniej eksploatacji podziemnej pokładów 

węgla. 

1.1.1 Wody powierzchniowe 

Chorzów jest położony w dorzeczu Wisły i częściowo Odry. Występuje w regionie wodnym Małej Wisły, 

na obszarze zlewni rzeki Rawy, która jest dopływem Brynicy. W północnej części miasta występuje 

fragment zlewni rzeki Bytomki, a na południu rzeki Kłodnicy, która jest dopływem Odry (Mapa 2  

w załączniku 3).  

Sieć hydrograficzna Chorzowa jest uboga i silnie przekształcona antropogenicznie. Najważniejszą rzeką 

Chorzowa jest Rawa, która wpływa do Chorzowa na południe od centrum miasta, oddzielając go od 

dzielnicy Chorzów Batory. Rawa stanowi główny odbiornik ścieków przemysłowych i komunalnych 

miasta o niewielkiej ilości wód naturalnych. Ścieki trafiają do Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec” na 

pograniczu Chorzowa i Katowic. Na obszarze Chorzowa Rawa przyjmuje dwa lewostronne dopływy 

Czarny Rów, w części zachodniej oraz Kanał Suez w części wschodniej, ujęte na przeważających 

odcinkach w podziemne kolektory. Po kilku kilometrach, w prostej dolinie Rawa wpływa do Katowic.  

Od 2013 roku Rawa na całej długości na terenie Chorzowa jest skolektorowana. 

W północnej i północno-zachodniej części miasta występują rozległe obszary bezodpływowe, powstałe 

w wyniku działalności górniczej, które tworzą dwa większe skupiska: 

 w północno-zachodniej części miasta znajduje się kompleks zbiorników wodnych należący do 

zlewni Bytomki,   

 w środkowo-zachodniej części miasta kilkanaście niewielkich zbiorników wodnych mieści się 

głównie w bezodpływowym obniżeniu Rawy. 

Zgrupowanie stawów występuje również na obszarze WPKiW. Część ze zbiorników została 

zagospodarowana i pełni funkcje rekreacyjne. Podobnie jest w Dolinie Górnika, gdzie Staw Rybacki 

także pełni funkcje rekreacyjne.  

W południowej części miasta, w obrębie Lasów Kochłowickich powstały w ostatnich kilkunastu latach 

zalewiska i tereny podmokłe w wyniku eksploatacji węgla kamiennego w KWK „Śląsk”.  

                                                           
5 Kondracki A. Mezoregiony fizyczno – geograficzne Polski, 2002 
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Jakość wód w zbiornikach powierzchniowych jest zróżnicowana, ze względu na położenie zbiorników 

wśród terenów uprzemysłowionych i gęsto zaludnionych. Są to wody złej jakości6. 

1.1.2 Wody podziemne 

Chorzów znajduje się w Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 134. W obrębie tego obszaru wyróżnia 

się Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr: PLGW2000111 [dorzecze Wisły; region 

hydrogeologiczny: XII śląsko-krakowski; Główna zlewnia w obrębie JCWPd Brynica (III – rzędu); Obszar 

bilansowy – GL-III Przemsza] i PLGW6000129 [dorzecze Odry; region hydrogeologiczny: XII śląsko-

krakowski; KZGW/PSH PIG PIB – na podstawie obowiązującego podziału Polski na 172 JCWPd oraz 3 

subczęści, po dokonanej w 2008 r. weryfikacji przebiegu granic JCWPd z 2005 r.]. Na obszarze 

Chorzowa i jego okolic wody podziemne występują w czwartorzędowym, triasowym i karbońskim piętrze 

wodonośnym. 

Piętro wodonośne czwartorzędu występuje tylko w południowej części miasta. Reprezentują go piaski 

i żwiry, które wypełniają obniżenie zwane kopalną doliną Kłodnicy. Jest to poziom przepływowy, na 

przeważającej części jednostki przykryty słabo przepuszczalnymi osadami gliniastymi. Miąższość 

warstwy wodonośnej waha się od 6,5 m do 72 m. Zwierciadło ma charakter napięty (lokalnie swobodny) 

i występuje na głębokości od 1,4 m do 31,0 m ppt. Poziom wodonośny zasilany jest wodami 

atmosferycznymi, bezpośrednio w obszarach odkrytych i pośrednio na drodze spływu podziemnego. Na 

terenie miasta nie ma ujęć z tego poziomu. Zagrożeniem dla czwartorzędowego poziomu wodonośnego 

są deformacje powierzchni terenu i związane z nimi osiadania górnicze. W efekcie osiadania 

powierzchni terenu powstają zalewiska oraz bezodpływowe zagłębienia.  

W utworach triasu, które występują tylko w północnej części miasta, wyróżnia się dwa poziomy 

wodonośne: retu i wapienia muszlowego oraz pstrego piaskowca. Pierwotnie, wapienie faliste i 

zlepieńcowate warstw gogolińskich dzieliły pierwszy poziom wodonośny na dwa odrębne: wapienia 

muszlowego oraz retu, jednak wpływ działalności górniczej doprowadził do ich połączenia. Poziom 

posiada charakter szczelinowo-krasowo-porowy, co sprzyja powstaniu korzystnych warunków dla 

krążenia wód infiltracyjnych i ich nagromadzeniu w obrębie pustek skalnych. Mimo wieloletniego 

drenażu przez górnictwo węglowe i rudne, poziom ten stanowi nadal zasobny zbiornik wód o 

swobodnym zwierciadle kształtującym się w Chorzowie na głębokościach od 40 m do 60 m p.p.t. 

Zasilanie tego poziomu odbywa się na drodze bezpośredniej infiltracji wód opadowych na wychodniach 

utworów triasowych oraz poprzez utwory czwartorzędowe w strefach kontaktów hydraulicznych. Jakość 

wody tego poziomu można określić w następujących punktach miasta: 

 3 otwory piezometryczne w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Maciejkowicach, 

 szyb Zygmunt August II zlikwidowany na terenie KWK „Barbara-Chorzów”, obecnie znajdujący 

się w układzie odwadniania „Pompowni Chorzów” Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń, 

 szyb „Kolejowy I”, zlokalizowany na północy miasta przy „Pompowni Chorzów”, 

 ujęcie wody technologicznej Zakładów Gumowych Górnictwa (obecnie nie użytkowane), w 

dawnym szybie Wyzwolenie II zlikwidowanej KWK „Barbara-Chorzów”. 

Poziom wodonośny środkowego i dolnego pstrego piaskowca obejmuje pakiet warstw i soczew piasków 

arkozowych i kwarcowych lub słabo związanych piaskowców zalegających wśród pstrych iłów lub 

bezpośrednio na stropie karbonu. Został on niemal w całości osuszony przez eksploatację węgla 

kamiennego w pobliżu stropu karbonu. Lokalnie mogą jedynie występować izolowane od siebie 

zawodnione warstwy o ograniczonym zasięgu. 

Karbońskie piętro wodonośne jest silnie zdegradowane wskutek eksploatacji węgla kamiennego. 

Nieprzerwanie przez około 150 lat prowadzony drenaż górotworu spowodował przeobrażenia warunków 

                                                           

6   Program Ochrony Środowiska, 2004 
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hydrogeologicznych do głębokości 500 - 1100 m, w tym obniżenie zwierciadła wody do głębokości ok. 

150 m.  

Poziom tworzą piaskowce warstw rudzkich, siodłowych i porebskich. Są to w zasadzie rozdzielone 

litologicznie warstwy wodonośne, które pozostają jednak w kontakcie hydraulicznym. Podziemna 

eksploatacja wywołała liczne spękania i powstanie szczelin, które ułatwiają infiltrację wód opadowych 

oraz utrzymanie hydraulicznej więzi między warstwami wodonośnymi. Poziomy wodonośne warstw 

rudzkich i siodłowych zasilane są na podtriasowych i podczwartorzedowych wychodniach piaskowców 

karbonskich. Jedynie z najgłębiej zalegających warstw porebskich sczerpywane są statyczne zasoby 

wody. Na terenie Chorzowa wody karbonskiego piętra wodonośnego wypompowywane są na 

powierzchnię w dwóch miejscach: 

 na północy miasta przez „Pompownie Chorzów” szybem Kolejowy I, odwadniane są wyrobiska 

poziomów 630 m i 321 m w zlikwidowanej KWK „Barbara-Chorzów” i zlikwidowanej KWK 

„Siemianowice”. Na powierzchnię wypompowywana jest mieszanina wód poziomów 

karbonskich w ilości ok. 24000 m3/dobę, 

 na południu miasta poprzez studnie S-I i S-9/66 przy szybie IV, wypompowywana jest  

z głębokości ok. 60 m woda wykorzystywana do celów socjalno-bytowych KWK „Śląsk”. Łączna 

wydajność studni ujmujących wody warstw rudzkich i siodłowych wynosi ok. 1000 m3/dobę. 

 

1.1.3 Osnowa przyrodnicza 
 

System przyrodniczy (osnowę przyrodniczą) miasta Chorzowa stanowią tereny miejskiej zieleni 
urządzonej i nieurządzonej oraz cieki i zbiorniki wodne. Funkcjonowanie terenów biologicznie czynnych 
w mieście wiąże się ze stopniem uszczelnienia gruntów, który na skutek intensywnych procesów 
industrializacyjnych oraz towarzyszącej im urbanizacji jest wysoki. Udział terenów zieleni w powierzchni 
miasta Chorzowa wynosi 34,5%, co stanowi około 1 108 ha (w tym Wojewódzki Park Kultury  
i Wypoczynku o powierzchni ok. 630 ha, w którym powierzchnia terenów zieleni wynosi 324 ha). 

 

Na podstawie analizy walorów przyrodniczych Chorzowa wyróżniono na jego terenie 13 obiektów 
(obszarów) wartościowych pod względem przyrodniczym.  

 

Obszary o dużych wartościach: 

1/ Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka o powierzchni 630 ha – w tym tereny zieleni 
wynoszą 324 ha, 

2/ Las Załęski z „Uroczyskiem Buczyna” o powierzchni 30,6 ha, 

3/ Kompleks Stawów i ich otoczenie na pograniczu Chorzowa Starego i Bytomia „Żabie Doły”  
o powierzchni 226,2 ha. 

Obszary o istotnych wartościach: 

4/ Ośrodek rekreacyjny "Dolina Górnika", 

5/ Park Róż, 

6/ Stawy Amelung, 

7/ Staw Wojskowy, 

8/ Staw Herman przy ulicy Stacyjnej i jego otoczenie, 

9/ Park na Górze Wyzwolenia, 

10/ Park Hutników, 
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11/ Park pod kasztanami. 

Obszary występowania potencjalnych wartości: 

12/ Kompleks pól i łąk w Maciejkowicach, 

13/ Kompleks pól i łąk w Chorzowie Starym. 

 

Ochronie prawnej podlegają następujące obiekty: 

• Uroczysko Buczyna – zespół przyrodniczo-krajobrazowy położony na granicy Chorzowa i Rudy 
Śląskiej o powierzchni 65,32 ha. Uroczysko Buczyna jest częścią leśnego pasa ochronnego 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,  

• Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły – położony w granicach miast: Bytomia, Chorzowa i 
Piekar Śląskich o powierzchni 226,2 ha, 

• Park pod kasztanami – pomnik przyrody - skupisko kasztanowców białych. 

Wskaźnik zieleni ogólnej na jednego mieszkańca w Chorzowie wynosi 84 m2/1 mieszkańca. Gdyby 
została uwzględniona powierzchnia WPKiW wówczas wskaźnik ten byłby wyższy.  

Obecność terenów zielonych w bliskim sąsiedztwie terenów zabudowanych ma niebagatelne znaczenie 
dla rozwoju turystyki i rekreacji mieszkańców, jak również dla ich codziennego wypoczynku, a także w 
aspekcie zmian klimatu. Tereny osnowy biologicznej przedstawiono na mapie 3 w załączniku 3. 

1.2 STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA MIASTA 

1.2.1 Powierzchnia miasta i podział administracyjny 

Miasto Chorzów i jest położone w centralnej części Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w woj. 
śląskim. Sąsiaduje z Katowicami od północnego wschodu (granica wynosi 13 km) z Rudą Śląską 
(4,5km) ze Świętochłowicami (8 km), z Bytomiem (5 km), z Piekarami Śląskimi (2 km), z Siemianowicami 
Śląskimi (6,5 km). Obszar miasta zajmuje 33,41 km2 powierzchni. 

Chorzów składa się z czterech dzielnic miejskich: Centrum (436,9 ha), Chorzowa Batorego (716,3 ha), 

Chorzowa II (694,6 ha) i Chorzowa Starego (910,0 ha) z os. Maciejkowice. Do Chorzowa należy również 

powstały we wczesnych latach 50. ub. wieku Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego 

Ziętka, zajmujący obszar 630 ha. Podział miasta na dzielnice przedstawiono na Mapie 1a  

w załączniku 3.  

Ciężki przemysł, który dał impuls rozwojowy całemu obszarowi Aglomeracji Górnośląskiej, był również 

czynnikiem stymulującym rozwój Chorzowa. Dzisiejsza struktura dzielnic miasta w pełni nie 

odzwierciedla historycznych etapów rozwoju miasta, gdyż jest rezultatem decyzji administracyjnych, 

które zorganizowały jego przestrzeń w układzie czterech dzielnic. Każda z nich ma swoją własną 

historię, unikalną strukturę wewnętrzną tkanki miejskiej oraz specyficzne problemy związane z jej 

degradacją. 

1.2.2 Charakterystyka użytkowania terenu 

Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego Chorzowa daje obraz miasta o dużym potencjale 

rozwojowym, które mimo restrukturyzacji i znacznego ubytku miejsc pracy w przemyśle wydobywczym 

i przemyśle przetwórczym rozpoczęło budowę strategii rozwoju w oparciu o handel oraz szeroko pojęte 

usługi. 

Na potrzeby Planów adaptacji miast do zmian klimatu, terytorium miasta podzielono na szereg 

obszarów, związanych ze sobą w sposób funkcjonalny. W Chorzowie wyróżniono: 
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 Tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności 

Tereny te stanowią podstawowy wyróżnik przestrzeni miejskiej, będący najważniejszym 

fragmentem struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta Chorzowa. Na zabudowę o wysokiej 

intensywności składają się trzy komponenty: zwarta zabudowa historyczna, zwarta zabudowa 

śródmiejska oraz osiedla mieszkaniowe (zabudowa blokowa). W Chorzowie tereny zabudowy 

mieszkaniowej o wysokiej intensywności występują w każdej z 4 dzielnic. 

 

o Zabudowa historyczna (stare miasto) nie stanowi wyraźnie wyodrębnionego obszaru w 

mieście, delimitowanego jako „stare miasto.” Natomiast w poszczególnych dzielnicach 

Chorzowa są określone fragmenty historycznej zabudowy miejskiej (zarówno 

kwartałowej jak i dawnych zabudowań osiedli robotniczych), stanowiącej zapis 

dynamiki rozwoju miasta budowanego na odrębnych strukturach osadniczych tj. 

Królewska Huta i Hajduki. Zabudowa historyczna stanowi np. wyraźnie wyodrębniony 

obszar dzielnicy Chorzów Stary nazywany „zabytkowym układem przestrzennym”  

i obejmuje zabudowę kwartałową, siatkę ulic i place miejskie. Historyczny charakter tej 

zabudowy jest objęty ochrona konserwatorską, określającą status obszaru jako Strefa 

„A” (strefa konserwatorska, obszar ochrony konserwatorskiej, itp.). Fragmenty zwartej 

zabudowy historycznej występują także w dzielnicach Centrum, Chorzów II i Chorzów 

Batory. 

o Zabudowa śródmiejska (kwartałowa) jest dominującym składnikiem zabudowy miejskiej 

Chorzowa, przy czym nie jest ona charakterystyczna tylko dla dzielnicy Centrum, ale 

także dla pozostałych dzielnic miasta. Ma charakter obrzeżnej zabudowy kwartałowej, 

zajmującej znaczny procent powierzchni każdej z dzielnic. Definiują ją wysoki wskaźnik 

intensywności zabudowy, któremu często towarzyszy bardzo niski procent powierzchni 

przeznaczonej na zieleń miejską. Występujące w dzielnicach miasta zespoły osiedli 

patronackich i kolonii robotniczych mają często również charakter zabudowy 

kwartałowej. Największy obszar kwartałowej zabudowy śródmiejskiej znajduje się w 

dzielnicy Centrum, gdzie osią główną tej zabudowy jest ulica Wolności. W pozostałych 

dzielnicach tj. Chorzowie II, Chorzowie Batorym oraz Chorzowie Starym również 

występuje ten typ zabudowy.  

o Zabudowa osiedlowa - bloki mieszkalne stanowią znaczny procent powierzchni miasta. 

Są to zespoły bloków mieszkalnych w różnych możliwych typach bloków, w 

technologiach prefabrykowanych lub monolitycznych w każdej z dzielnic Chorzowa. 

Zabudowę tę też cechuje wysoki wskaźnik intensywności, ale drugą jej cechą jest 

większy udział terenów zieleni w zagospodarowaniu przestrzeni. Osiedla współczesnej 

zabudowy blokowej znajdują się we wszystkich dzielnicach Chorzowa. Osiedla 

zabudowy wielorodzinnej to: Rodziny Oswaldów, Karola Miarki, Barbary – Górnicza, 

Żołnierzy Września – Waxmana, Wandy Kingi, Plac Osiedlowy 2, Franciszkańska, 

Niedźwiedziniec. 

 

 Tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności 

Do terenów zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności należą osiedla domów 

jednorodzinnych, zarówno te datowane na początek XX wieku, jak i najnowsze realizacje 

jednorodzinnych domów indywidualnych oraz zabudowy tzw. deweloperskiej. Do tych terenów 

należą również fragmenty dawnej zabudowy mieszkaniowej w Chorzowie Starym  

i Maciejkowicach. Osiedla zabudowy jednorodzinnej to: os. Pokoju, Ks. Czempiela – Graniczna, 

Żołnierzy Września – Amelung, Stary Węzłowiec, Planty Śląskie – Siemianowicka, Panorama 

Maciejkowicka przy ul. Głównej, Okrężna, Św. Anny, Mariańska – Tęczowa. 

 Obiekty i tereny usług publicznych (poniżej przedstawiono duże, wyodrębniające się  

w układzie przestrzennym miasta kompleksy usługowe ze znaczącym udziałem zieleni) 
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Usługi podstawowej opieki zdrowotnej świadczone są w 22 jednostkach łącznie, w 65 

przychodniach, w 8 szpitalach ogólnych – 3 publicznych i 5 niepublicznych, w 2 Szpitalnych 

Oddziałach Ratunkowych oraz w 3 ośrodkach pomocy społecznej. 

 

W mieście działa 108 placówek oświatowych, świadczących usługi edukacyjno – wychowawcze 

na które składają się: żłobki (9), przedszkola (35), szkoły podstawowe (16), gimnazja (15), 

szkoły średnie (26), szkoły specjalne (3) i wyższe uczelnie (4). 

Usługi kulturalne świadczone są w Chorzowie przez: 

o 3 teatry: Teatr Rozrywki, Chorzowskie Centrum Kultury i Teatr Ogrodowy, 
o 4 Domy Kultury, 
o 3 Muzea (Muzeum Miejskie, Muzeum Hutnictwa, Muzeum Etnograficzne). 

Usługi sportowe świadczone są przez: 

o Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu (2 hale sportowe, 2 stadiony, kompleks boisk 

KRESY, basen, 2 lodowiska, korty tenisowe, 18 boisk osiedlowych), 

o Kompleks Sportowy „Hajduki” (hala sportowa, boisko, basen), 

o Stadion Śląski. 

Usługi handlowe świadczone są przez: 

o pawilony handlowe – w tym 29 lokali użytkowych w 3 pawilonach, 
o 5 targowisk. 

 

Usługi rekreacyjne świadczone są na terenie największego w Europie Wojewódzkiego Parku 

Kultury i Wypoczynku, a przez mieszkańców zaspokajane również na terenach 25 rodzinnych 

ogródków działkowych z łączną ilością działek 4 091. 

W mieście czynnych jest 14 hoteli i pensjonatów z dostępnymi 1256 łóżkami, z których w ciągu 

roku korzysta ponad 113 000 turystów (w 2016 r. – 113 306 os.wg. GUS). 

 

W Chorzowie prowadzony jest system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który 

obejmuje 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK ul. Bytkowska), 240 tzw. 

gniazd selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 1 sortownię odpadów zmieszanych i 

odpadów z selektywnego zbierania (ul. Brzezińska) o wydajności 75 000 Mg/rok, 3 

kompostownie w pryzmach, 1 stację produkcji paliw alternatywnych wykorzystującą osady 

ściekowe, 4 stacje demontażu zużytych pojazdów samochodowych oraz 1 punkt recyklingu 

zużytych opon samochodowych. 

 

 Tereny produkcyjne, bazy składowe i magazynowe, w tym tereny kolejowe 

Chorzów jest znaczącym ośrodkiem przemysłowym, zarówno w regionie, jak i w kraju. Miasto 

znane jest z produkcji energii elektrycznej i cieplnej, wyrobów hutniczych, wyrobów przemysłu 

chemicznego i maszynowego. 

Do największych zakładów przemysłowych na terenie Chorzowa należą: 

o Elektrociepłownia CEZ Chorzów S.A. 

o Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. (dawniej Elektrownia 

Chorzów S.A.) 

o Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział Huta Królewska 

o Alchemia S.A. 

o Kuźnia Batory Sp. z o.o. 

o Alstom Konstal Sp. z o.o. 

o Novichem Sp. z o.o  

o Messer Polska Sp. z o.o 

o Italmatch Polska Sp. z o.o. 
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o Tramwaje Śląskie S.A. 

o Izoblok S.A. 

o Zakłady Azotowe Chorzów S.A. 

o Moris Sp. z o.o. 

o Tropical Tadeusz Ogrodnik 

o Paneltech Sp. z o.o. 

Na terenach poprzemysłowych miasta zlokalizowano jedno z największych centrów 

logistycznych w Polsce Południowej – ProLogis o powierzchni 138 629 m2. 

Dużą część miasta (ponad 10% powierzchni) stanowią poprzemysłowe tereny zdegradowane. 

Powodem degradacji tych dużych przestrzeni jest przeszłość miasta, które stanowiło centrum 

przemysłu górniczego i hutniczego, a także chemicznego, energetycznego i maszynowego. 

Tereny poprzemysłowe w Chorzowie pojawiły się po likwidacji kopalń, hut, innych zakładów 

oraz po likwidacji infrastruktury związanej z przemysłem jakiej jak np. tory i bocznice kolejowe. 

W mieście problemem są szkody górnicze. Eksploatacja węgla spowodowała trwałe zmiany 

ukształtowania powierzchni. W środkowej części miasta zlokalizowana jest większość 

nieczynnych wyrobisk udostępniające złoże węgla z powierzchni (szyby, sztolnie). W granicach 

obszarów górniczych zlikwidowanej KWK „Barbara-Chorzów” oraz rejonu KWK „Polska-Wirek” 

znajdują się 162 nieczynne wyrobiska, które mogą być źródłem powstania zapadlisk na 

powierzchni terenu. Około 30% powierzchni miasta (głównie centrum) położone jest nad 

wyrobiskami płytkiej eksploatacji górniczej. 

 

W mieście znajdują się trzy staje kolejowe: Chorzów Stary, Chorzów Batory oraz Chorzów 

Miasto, realizujące połączenia kolejowe z Katowicami, Gliwicami, Częstochową, Rudą Śląską, 

Tychami, Bytomiem, Świętochłowicami, Lublińcem i Bielsko – Białą, wokół których znajdują się 

tereny kolejowe zamknięte. 

 

 Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe 

 

W strukturze funkcjonalno przestrzennej miasta nowym elementem są wielko przestrzenne 

obiekty handlowe stanowiące wydzielone obszary wrażliwości miasta: 

o AKS Centrum Handlowe, ul Parkowa 20, 

o Park Handlowy Chorzów, ul. 3 maja 169,  

o TESCO – trzy sklepy: ul. S. Batorego 21; ul., ul. Graniczna 3, Katowicka 31°, 

o Kaufland Polska Markety: ul. T. Kościuszki 9; ul. 3- Maja 186,  

o Lidl – cztery sklepy: ul. Gałeczki 18, ul. 16 – Lipca 2, ul. T. Kościuszki 61, ul. Strzelców 

Bytomskich 

o Biedronka – sześć sklepów: ul. Gałeczki 30, ul. St. Batorego 29, ul. Floriańska 22,  

Pl. Św. Jana 24, ul. Radoszowska 4, ul.Katowicka 111, ul. Siemianowicka 157,  

ul. J. Ryszki 57, ul. Beskidzka, ul. Bukowa 158, ul. Św. Piotra, 

o Aldi – 3 sklepy:ul. Dąbrowskiego, ul. St. Batorego, Pl. Hutników. 

 

 Osnowa przyrodnicza miasta w tym tereny różnorodności biologicznej (została opisana w 

punkcie 1.1.3 niniejszego opracowania) 

 

 Tereny otwarte 

 

Tereny otwarte stanowią obszary niezabudowane lub z pojedynczą zabudową rozproszoną. 

Przeważają na nich pola uprawne oraz nieużytki. Zlokalizowane są głównie na obrzeżach 

miasta. Pola uprawne znajdują się w północnej i północno-wschodniej części miasta w dzielnicy 

Chorzów Stary. Tereny nieużytków pokryte roślinnością trawiastą są w części zachodniej miasta 

na granicy z Bytomiem.  
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Użytkowanie terenu w Chorzowie przedstawiono na Mapie 4 w załączniku 3. Należy podkreślić, 

że charakterystyczną cechą użytkowania terenu w Chorzowie jest znaczące uszczelnienie 

gruntów. Średni stopień uszczelnienia gruntów wynosi 38,85% (Mapa 5 w załączniku 3), ale  

w poszczególnych dzielnicach występują duże tereny o stopniu uszczelnienia przekraczającym 

90%.  

1.2.3 Infrastruktura techniczna 

Powiązania komunikacyjne 

W Chorzowie krzyżuje się kilka ważnych traktów drogowych. Miejska sieć drogowa obejmuje drogi 

powiatowe i gminne, a także jedną wojewódzką i jedną krajową. Długość ulic w mieście wynosi 

135,44 km. Są one utrzymywane w dobrym stanie, co stanowi istotny atut Miasta w sferze gospodarczej 

i przekłada się na poziom życia mieszkańców. Problem stanowi natomiast ograniczona przestrzeń 

parkingowa (wymusiło to Stworzenie Strefy Płatnego Parkowania w centrum). Dzięki Drogowej Trasie 

Średnicowej układ komunikacyjny miasta został odciążony i uzyskał szybkie skomunikowanie ze stolicą 

województwa – Katowicami oraz innymi miastami Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.  

W południowej części Miasta na odcinku 1,6 km przebiega autostrada A-4, zapewniająca dogodne 

połączenie z siecią dróg Europy Zachodniej i z Ukrainą. Długość dróg wg kategorii przedstawiono  

w poniższej tabeli:  

Tabela 1 Długość sieci drogowej w Chorzowie   

Kategoria drogi Długość [km] 

Krajowe 3,77 

Wojewódzkie 2,43 

Powiatowe 51,09 

Gminne 78,14 

RAZEM 135,44 

Komunikacja miejska 

Komunikacja miejska obsługiwana jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego 

Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) za pomocą 26 linii autobusowych i 9 tramwajowych. Miasto jest 

dobrze skomunikowane z pozostałymi miastami Aglomeracji Górnośląskiej. W Śródmieściu funkcjonuje 

Centrum Przesiadkowe, usprawniające mieszkańcom korzystanie z linii tramwajowych i autobusowych.  

Jako środek komunikacji miejskiej działa również sieć 46 km ścieżek rowerowych, w tym 30 km na 

terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku.  

Ciepłownictwo 

System ciepłowniczy ma ograniczony zasięg, jest niespójny, o zróżnicowanej sytuacji organizacyjnej 

i własnościowej. Sieci ciepłownicze posiadają wielu właścicieli. Właścicielem miejskiej sieci 

ciepłowniczej i części sieci w układach lokalnych jest Tauron Ciepło S.A. Działanie systemu może być 

silnie uzależnione od kondycji finansowej biorących w nim udział przedsiębiorstw, co nie daje 

dostatecznej gwarancji bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta w ciepło w dłuższym horyzoncie 

czasowym. System ciepłowniczy pokrywa około 40% potrzeb grzewczych miasta w zakresie 

ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, technologii, wentylacji i klimatyzacji. Głównym producentem energii 

cieplnej w Chorzowie jest Elektrociepłownia CEZ S.A., produkująca również ciepło na potrzeby 

Świętochłowic, części Katowic i Siemianowic. Około 44% zapotrzebowania na ciepło w budownictwie 

mieszkaniowym Chorzowa pokrywanych jest z indywidualnych (piecowych) instalacji węglowych. 

Z dokumentów miasta wynika, że do roku 2030 nastąpi wzrost zapotrzebowania na ciepło o ok. 1%. 
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Gazownictwo 

Miasto Chorzów jest zasilane w gaz ziemny wysokometanowy. Na terenie Chorzowa przebiegają 3 

główne nitki gazownicze:  

o wysokiego ciśnienia DN400 CN 2,5 MPa relacji Tworzeń – Łagiewniki,  
o podwyższonego średniego ciśnienia DN500 CN 1,6 MPa relacji Szobiszowice – Szopienice, 
o podwyższonego średniego DN500 CN 1,6 MPa relacji Ząbkowice – Łagiewniki. 

Elektroenergetyka 

Operatorem Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej na terenie miasta Chorzowa jest Tauron 

Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Zasilanie odbiorców energii elektrycznej na terenie Chorzowa 

odbywa się na średnim napięciu 6 20 kV liniami kablowymi oraz sieciami niskiego napięcia zasilanymi 

z 4 stacji elektroenergetycznych WN/SN zlokalizowanymi na terenie miasta oraz 3 stacji 

zlokalizowanych poza granicami miasta (Ruda Śl., Katowice, Siemianowice). Sieć pracuje w układzie 

zamkniętym, w związku z czym w sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość wzajemnego połączenia 

stacji WN/SN. Ponadto istnieją również powiązania sieci na średnim napięciu między stacjami 

transformatorowymi. Przez teren miasta Chorzów przechodzą również 23 napowietrzne kablowe linie 

elektroenergetyczne 110 kV, będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Długość linii 

napowietrznych i kablowych na terenie miasta Chorzów wynosi 862,7 km. Stan techniczny sieci 

elektroenergetycznych oceniany jest jako dobry. Istniejący system elektroenergetyczny umożliwia 

dostęp do energii elektrycznej na większości terenów miasta. Zużycie energii elektrycznej w Chorzowie 

kształtuje się na poziomie 175 259,8 MWh na rok i od 2007 roku systematycznie spada. 

1.3 LUDNOŚĆ 

Liczba mieszkańców Chorzowa na koniec 2017 r. wynosiła 100 059  ( Tabela 2) z czego ponad 52,4% 

stanowiły kobiety. Pod względem liczby mieszkańców Chorzów jest 36. miastem Polski. Corocznie 

liczba ludności Chorzowa maleje. Związane jest to z ujemnym przyrostem naturalnym, który w 2017 

roku wynosił -3,53/1 000 mieszkańców.  

Miasto charakteryzuje się jednym z najwyższych w Polsce wskaźnikiem gęstości zaludnienia, 

wynoszącym 3 279,8 osób / 1km2, przy średniej w regionie 372,9 osoby/1km2. Rozkład przestrzenny 

ludności w Chorzowie przedstawiono na Mapie 6 w załączniku 3. 

Struktura demograficzna ludności Chorzowa jest niekorzystna. Około 23% społeczeństwa miasta 

Chorzów to łącznie osoby starsze i dzieci poniżej 5 roku. Ludność w wieku produkcyjnym 

systematycznie maleje i w roku 2017 wynosiła 60,1% ogółu mieszkańców, co przekłada się na rosnący 

współczynnik obciążenia demograficznego, który w roku 2016 wynosił 37,2 osoby w wieku 

poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Zgodnie z prognozami demograficznymi coraz 

silniej niestety narastać będzie zjawisko starzenia się społeczeństwa, czego skutkiem będzie 

zapotrzebowanie m.in. na działania aktywizujące seniorów, usługi opiekuńcze oraz ośrodki  

o specjalności geriatrycznej. 

Tabela 2  Liczba mieszkańców Chorzowa w latach 2016-2017 

Rok Liczba ludności 

2016 101 208 

2017 100 059 

Niestety problemy demograficzne Chorzowa będą się pogłębiać. Zgodnie z prognozą demograficzną 

GUS do roku 2035 liczba mieszkańców Chorzowa spadnie o 3,5%, a do roku 2050 liczba mieszkańców 

spadnie do 97 107 osób. W strukturze płci nie nastąpią zmiany i w prognozowanej liczbie mieszkańców 

49 496 stanowić będą kobiety, a 47 611 mężczyźni. 
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Saldo zarówno migracji wewnętrznych jak i zagranicznych na pobyt stały w mieście Chorzów na 

przestrzeni ostatnich 2 lat jest dodatnie (większy napływ niż odpływ), co wynika z danych GUS 

przedstawionych w tabeli 3. 

Tabela 3 Migracje wewnętrzne i zewnętrzne w Chorzowie w latach 2016-2017 wg BDL GUS 

Migracje wewnętrzne 
na pobyt stały - napływ 

Migracje zagraniczne 
na pobyt stały - 

imigracja 

Migracje wewnętrzne 
na pobyt stały - odpływ 

Migracje zagraniczne 
na pobyt stały - 

emigracja 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

osoby osoby osoby osoby osoby osoby osoby osoby 

1379 1362 48 50 1273 1259 127 127 

 

1.4 UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE 

1.4.1 Organizacje społeczne w mieście 

Miasto Chorzów należy do wielu związków i stowarzyszeń. Najważniejsze z nich to: 

 Unia Metropolii Polskich (UMP) 

 Związek Miast Polskich 

 Związek Powiatów Polskich 

 Śląski Związek Gmin i Powiatów 

Miasto Chorzów nawiązuje ponadto umowy na zasadzie partnerstwa z innymi miastami w sferach: 

ekonomicznej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, społecznej, jak również wymiany doświadczeń. 

Obecnie Chorzów posiada 6 miast partnerskich: 

Tabela 4 Miasta partnerskie miasta Chorzowa 

Miasto Kraj 

Data 

podpisania 

umowy 

Ózd  Węgry  od 1995 

Zlín  Czechy  od 1996 

Termoli  Włochy  od 1998 

Creil  Francja  od 2001 

Iserlohn  Niemcy  od 2004 

Tarnopol  Ukraina  od 2009 

W Chorzowie zarejestrowanych jest ponad 250 organizacji reprezentujących fundacje, stowarzyszenia, 
ale tylko nieliczne z nich zaznaczają swoją aktywność w organizacji życia społeczności miejskiej 
Chorzowa.   

1.4.2 Przedsiębiorcy w mieście 

W 2017 roku w Chorzowie zarejestrowanych było 11 219 podmiotów gospodarczych, wśród których 
znacząco przeważały podmioty prywatne. Najwięcej z nich działało w branży handlowej, zajmowało się 
naprawą pojazdów samochodowych z włączeniem motocykli lub prowadziło działalność z zakresu 
budownictwa. Gospodarka Chorzowa odzwierciedla więc generalne trendy rozwoju województwa 
śląskiego, gdzie daje się zaobserwować zmiana modelu zawodowego i biznesowego poprzez 
koncentrację nowo otwieranych firm w sektorze handlowo-usługowym. Najwięcej nowo 
zarejestrowanych firm zatrudnia poniżej 9 osób i ma charakter spółek handlowych. W latach 2015-2017 
miasto charakteryzowało się niższą dynamiką wzrostu niż jednostki referencyjne (145,12; rok bazowy 
2008), która jednak nadal była wyższa od średniej krajowej. 

Miasto, podobnie jak województwo (tradycyjnie kojarzone z przemysłem ciężkim), inwestuje w rozwój 
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handlu i usług. Następuje pożądany odwrót od nieefektywnego i zagrażającego środowisku 
naturalnemu przemysłu ciężkiego na rzecz działalności handlowo-usługowej, zapewniającej rozwój 
prywatnym inicjatywom, także na poziomie mikro. 

1.4.3 Konsultacje społeczne organizowane przez miasto 

Konsultacje społeczne są jedną z form partycypacji obywatelskiej, czyli włączania obywateli w 

podejmowanie decyzji dotyczących życia publicznego. 

Bezpośrednią podstawą prawną do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie są 

przepisy następujących ustaw: 

 jeśli chodzi o konsultacje społeczne z mieszkańcami: 

o ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku 

o ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku 

o ustawa samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 roku 

 jeśli chodzi o konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi: 

o ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku. 

Zgodnie z tymi przepisami rząd i samorządy mogą przeprowadzić konsultacje społeczne w wypadkach 

przewidzianych ustawą (wtedy często są one obowiązkowe) oraz w innych sprawach ważnych dla 

wspólnot samorządowych. 

W realiach samorządów najczęstszymi konsultacjami o charakterze obowiązkowym są te wynikające z 

następujących przepisów: 

 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003 r. (konsultacje 

planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego), 

 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dn. 6.12.2006 r. (konsultacje projektów 

strategii rozwoju JST) 

 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dn. 3.10.2008 r. 

(konsultacje w sprawie inwestycji oddziałujących na środowisko). 

W przeciągu ostatnich lat Urząd Miasta Chorzowa przeprowadził szereg konsultacji społecznych: 

 konsultacje budżetowe z mieszkańcami osiedli, 

 konsultacje dokumentów strategicznych, 

 konsultacje w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

 konsultacje projektu Programu współpracy miasta Chorzowa na 2017 rok z organizacjami 

pozarządowymi, 

 konsultacje na realizację zadania publicznego pn. „Chorzów - rowerowe miasto” złożona w 

trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 konsultacje Projektu uchwały w sprawie połączenia SP ZOZ CHCPIO z SP ZOZ ZSM, 

 konsultacje w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły, 

 konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Chorzowie, 

 konsultacje w sprawie Programu współpracy na 2018 rok Miasta Chorzów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 konsultacje w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Chorzów dla uczniów mających 

znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań oraz przyjęcia 

Regulaminu udzielania stypendium Miasta Chorzów, 
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 konsultacje w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Chorzów oraz przyjęcia Regulaminu 

udzielania stypendium Miasta Chorzów uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. 

1.5 POTENCJAŁ EKONOMICZNY 

Chorzów to dynamicznie rozwijające się miasto, atrakcyjne dla firm z sektora nowoczesnych usług dla 

biznesu.  

1.5.1 Dochody i wydatki budżetu miasta 

W ciągu ostatnich 5 lat dochody budżetu miasta Chorzowa systematycznie rosły. W sposób przejrzysty 

zestawia je poniższa tabela: 

Tabela 5 Dochody i wydatki budżetu miasta Chorzowa wg UM 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Dochody [zł] 463 189 857 484 650 036 496 231 309 548 143 039 587 317 779 

Wydatki [zł] 468 801 910 493 384 945 514 447 020 595 123 074 611 272 332 

Jak podaje Biuletyn Statystyczny Chorzowa za IV kwartał 2017 roku, wykonanie dochodów budżetu na 

koniec roku stanowiło 100,06% planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków budżetu na koniec roku 

stanowiło 95,09% planu. Rozdysponowana kwota wydatków była o 3,1% mniejsza od uzyskanych 

dochodów. 

Suma wydatków z budżetu Chorzowa wyniosła w 2017 roku 723 907 269 złotych, co daje 6,6 tys. 

złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wydatki inwestycyjne w 2017 wyniosły 10,7% wydatków 

ogółem.  

Chorzów jest miastem stosunkowo zamożnym. W rankingu dochodów Jednostek Samorządu 

Terytorialnego opracowanym przez Czasopismo Wspólnota w 2018 roku dotyczącym miast na prawach 

powiatu zajmuje miejsce 28 (na 48 miejsc) w Polsce i 9 w woj. śląskim z dochodami 4 049,39 zł/os.  

W Rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce za 2016 rok wśród 66 miast na prawach 

powiatu zajmuje 33 miejsce7.. 

Miasto Chorzów pozyskuje również środki na realizację projektów infrastrukturalnych. Środki z budżetu 

miasta przeznaczone na współfinansowanie projektów unijnych wyniosły w 2016 roku 8,8 mln zł. 

Wartość całkowita oraz dofinansowanie ze środków UE projektów zrealizowanych w ramach umowy 

partnerstwa 2014-2020 na terenie miasta wynosi 79,6 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE 

wynosi 43,4 mln zł.  

1.5.2 Nakłady inwestycyjne 

Miasto corocznie inwestuje w drogi, zieleń miejską, a także placówki ochrony zdrowia, kulturalne, 

oświatowe i sportowe. Wydatki inwestycyjne w 2016 r. stanowiły 13,2% wydatków ogółem. W roku 2017 

wzrosły do 13,5%. 

Wśród największych inwestycji zaplanowanych na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

znalazły się m.in.: rewitalizacja chorzowskiego rynku, przebudowa budynku przy ul. Omańkowskiej na 

potrzeby Przedszkola nr 9, adaptacja budynku na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej, 

modernizacja basenu przy pl. Powstańców Śląskich, środki dla Zespołu Szpitali Miejskich na budowę 

pawilonu szpitalnego, czy modernizacja placu zabaw w Parku Róż. 

 

 

                                                           

7 Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2016; IV Europejski Kongres Samorządów 

http://kartuzy.naszemiasto.pl/artykul/688490,kartuzy-w-przyszlym-roku-koniec-remontu-placu-brunona,id,t.html
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1.5.3 Rynek pracy w 2017 r. 

Rynek pracy w Chorzowie systematycznie się rozwija. Z roku na rok wzrasta liczba ofert pracy i maleje 

stopa bezrobocia. Świadczą o tym statystyki Powiatowego Urzędu Pracy, w którym w roku 2016 było 

156 ofert pracy, a w roku 2018 - 161 ofert. Rozwijający się rynek pracy powoduje, że od 2013 roku stopa 

bezrobocia spadła z 12,1% do poniżej 5% w roku 2018. Jest to wynik również realizowanych projektów 

w ramach Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego: 

 "50 na PLUS - rewitalizacja społeczna w Chorzowie", 

 "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Chorzowie (III), 

 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Chorzów (III)". 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2017 r. w Chorzowie 

wynosiło 3 904 zł i było niższe od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw woj. 

śląskiego, które  wyniosło 4 610 zł. 
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2 Powiązanie Planu 

Adaptacji  

z dokumentami 

strategicznymi  

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 Chorzów nie zastępuje tylko stanowi ich niezbędne uzupełnienie w 

kontekście działań adaptacyjnych. 
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2.1 DOKUMENTY KRAJOWE 

Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji wynika ze Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i 

obszarów wrażliwych 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 

antropopresji 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 strategicznych i operacyjnych). 

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

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

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

przystosowaniu się do skutków suszy, przeciwdziałaniu skutkom powodzi, ochronie zasobów wodnych. 

Jednym z działań jest także „rozwój infrastruktury zielonej i błękitnej obszarów zurbanizowanych, w celu 

zachowania łączności przestrzennej wewnątrz tych obszarów i z terenami otwartymi oraz wspomagania 

procesów 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 utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski oraz (2) 

Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne (…). Plan Adaptacji także 

ukierunkowany jest na poprawę jakości środowiska przyrodniczego w mieście oraz zwiększenie 

odporności miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. 

Krajowa Polityka Miejska (KPM) 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 KPN jako jedno z działań wpisano „Minister 

właściwy ds. środowiska opracuje plany adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców”, tak więc Plan Adaptacji jest także realizacją 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 

Miasta Chorzowa jest spójny z dokumentami strategicznymi i operacyjnymi opracowanymi zarówno dla 

miasta, 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 

perspektywy do roku 2024, 
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 Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego. 

Spośród dokumentów określających i wdrażających politykę rozwoju Miasta Chorzowa ze względu na 

powiązanie z problematyką adaptacji istotne są następujące dokumenty: 

 Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Chorzów do 2030 roku (2014), 

 Lokalny program rewitalizacji Chorzowa do roku 2030 (2014), 

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych Chorzowa do roku 2030 (2014), 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2016), 

Ponadto zagadnienia powiązane ze zjawiskami klimatycznymi, których dotyczy Plan Adaptacji 

występują w dokumentach: 

 Projekt optymalizacji użytkowania budynków miasta Chorzowa do 2030 r. (2015), 

 Program polityki mieszkaniowej miasta Chorzowa do roku 2030 (2015), 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej (2016), 

 Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

(2015), 

 Wstępne studium wykonalności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na uregulowaniu 

gospodarki wodnej na terenie Parku Śląskiego (2015). 

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

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

funkcjonowania miasta.  

Do najistotniejszych zagadnień ujętych w tych dokumentach i bezpośrednio powiązanych z tematyką 

Planu Adaptacji należą:  

 zagrożenie lokalnymi podtopieniami dla wybranych części miasta, 

 problem zanieczyszczenia powietrza (smogu).  

Inne zagadnienia, które odnoszą się do potencjału miasta, i które mogą mieć znaczenie w przypadku 

wystąpienia negatywnych skutków zmian klimatu to: 

 problemy społeczne, w tym bezrobocie i patologie społeczne, pogarszający się stan zdrowia 

mieszkańców i ograniczony dostęp do usług zdrowotnych, starzenie się społeczeństwa,  

 występowanie zasobów mieszkaniowych charakteryzujących się miernym lub wysoce 

niezadawalającym stanem technicznym, 

 występowanie zdegradowanych terenów poprzemysłowych. 

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

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

związanego ze zmianami klimatu oraz w zaplanowaniu działań, które odnoszą się do głównych 

zagrożeń występujących w Chorzowie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Metoda opracowania 

Planu Adaptacji 
Plan adaptacji po raz pierwszy kompleksowo identyfikuje zagrożenia wynikające ze 

zmian klimatu oraz wskazuje konkretne rozwiązania adaptacyjne. Jednolita, ale 

elastyczna metodyka dla wszystkich Partnerów projektu zapewnia spójność 

strukturalną poszczególnych Planów adaptacji, pozwoliła jednak uwzględnić cechy 

indywidualne Chorzowa. 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 Chorzów opracowano według metody jednolitej i wspólnej dla 

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

zawarte w "Podręczniku adaptacji dla miast". Podstawowym założeniem metodycznym przyjętym do 

opracowania Planu Adaptacji był podział pracy nad dokumentem rozłożony na sześć etapów (Rys. 1). 

Pozwoliło to na stopniowe budowanie Planu Adaptacji oraz integrację prac zespołu eksperckiego z 

zespołem miejskim, a także na systematyczne włączanie interesariuszy reprezentujących różne grupy 

i środowiska miejskie. 

 

Rys. 1. Etapy opracowania Planu Adaptacji 

W przyjętej metodzie opracowania Planu Adaptacji posługiwano się terminologią, uzgodnioną przez 

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

są: 

Zjawiska 
klimatyczne 

zjawiska atmosferyczne, a także wynikające z nich zjawiska pochodne, które stanowią 
zagrożenie dla ludności miasta, środowiska przyrodniczego, zabudowy i infrastruktury 
oraz gospodarki  

Wrażliwość 
na zmiany 

klimatu 

stopień, w jakim miasto podlega wpływowi zjawisk klimatycznych. Wrażliwość zależy od 
charakteru struktury przestrzennej miasta i jej poszczególnych elementów, uwzględnia 
populację zamieszkująca miasto, jej cechy oraz rozkład przestrzenny. Wrażliwość jest 
rozpatrywana w kontekście wpływu zjawisk klimatycznych, przy czym wpływ ten może 
być bezpośredni i pośredni. 

Potencjał 
adaptacyjny 

materialne i niematerialne zasoby miasta, które mogą służyć do dostosowania 
i przygotowania się na zmiany klimatu oraz ich skutki. Potencjał adaptacyjny tworzą: 
zasoby finansowe, zasoby ludzkie, zasoby instytucjonalne, zasoby infrastrukturalne, 
zasoby wiedzy. 

Podatność na 
zmiany klimatu 

stopień, w jakim miasto nie jest zdolne do poradzenia sobie z negatywnymi skutkami 
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 

sformułowania ostatecznej postaci Planu Adaptacji. 

Plan Adaptacji składa się z dwóch zasadniczych części – diagnostycznej i programowej. Część 

diagnostyczna zbudowana jest na podstawie analizy informacji zawartych w dokumentach 
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Etap 2
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klimatu
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Opracowanie opcji 
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planistycznych i strategicznych Miasta, danych meteorologicznych, hydrologicznych, danych 

statystycznych i przestrzennych oraz ocenach i wynikach przeprowadzonych analiz eksperckich 

prezentowanych poniżej. 

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

zjawiska klimatyczne i ich pochodne, które mogą stanowić zagrożenie dla Miasta, np. upały, 

występowanie MWC, mrozy, intensywne opady, powodzie, podtopienia, susze, opady śniegu, 

porywy wiatru, 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 cieplarnianych (RCP4.5 i RCP8.5). Wyniki tych analiz dały podstawę 

do opracowania listy zjawisk i ich pochodnych, stanowiących zagrożenie dla miasta oraz 

określenia ekspozycji miasta na te zagrożenia.  

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

analizę wpływu zjawisk klimatycznych na poszczególne obszary miasta oraz sektory miejskie. 

W przyjętej metodzie pod pojęciem sektor/obszar rozumie się – wydzieloną cześć 

funkcjonowania miasta wyróżnioną zarówno w przestrzeni, jak i ze względu na określony typ 

aktywności społeczno-gospodarczej lub specyficzne problemy. Dla oceny wrażliwości 

sektorów/obszarów dokonano ich zdefiniowania poprzez komponenty, pozwalające uchwycić 

funkcjonowanie miasta. Na każdy sektor/obszar składać może się kilka komponentów. 

Struktura sektora/obszaru wyrażona przez zbiór specyficznych 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 wybór 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 

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

instytucji i placówek miejskich, (6) organizacja współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie 

zarządzania kryzysowego, (7) systemowość ochrony i kształtowania ekosystemów miejsk ich, 

(8) zaplecze innowacyjne: instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, firmy ekoinnowacyjne.  

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

skutkami 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 (zjawisk klimatycznych i ich pochodnych), oceny wrażliwości i oceny potencjału 

adaptacyjnego. Im większa wrażliwości i mniejszy potencjał adaptacyjny, tym wyższa 

podatność.  
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Rys. 2. Schemat oceny podatności na zmiany klimatu 

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

klimatycznych stanowiących największe zagrożenie dla miasta oraz przewidywanych skutków 

wystąpienia 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 miasta 

na zmiany klimatu, które mają wpływ na funkcjonowanie miasta. Ocena wrażliwości i analiza potencjału 

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, a także zagadnienia mające wpływ na kształtowanie jego 

adaptacyjności.  

Na podstawie diagnozy opracowano: 

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

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

podzielone 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 każdego 

zagrożenia związanego ze zmianami klimatu, zdefiniowano listę działań adaptacyjnych, składającą 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 został osiągnięty w optymalny sposób  

z uwzględnieniem kryteriów odnoszących się do zrównoważonego rozwoju, efektywności kosztowej 

oraz synergicznego oddziaływania efektów działania w ograniczaniu również innych zagrożeń 

środowiskowych. Dokonanie wyboru listy działań adaptacyjnych z zastosowaniem analizy 
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wielokryterialnej oraz jej optymalizacja przy zastosowaniu analizy kosztów i korzyści pozwoliło na 

przyjęcie ostatecznej opcji działań adaptacyjnych dla miasta. 

3) 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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Udział społeczeństwa  

w opracowaniu Planu 

Adaptacji  
Udział społeczności lokalnej w tworzeniu Planu Adaptacji jest niezbędny dla 

skutecznego wdrażania tego dokumentu. Plan Adaptacji powstał przy współudziale 

interesariuszy adaptacji w mieście. Dysponują oni unikatową wiedzą na temat 

codziennego funkcjonowania miasta, jego problemów i lokalnej specyfiki. Udział 

mieszkańców w planowaniu adaptacji przyczynia się do podniesienia poziomu 

świadomości klimatycznej i zwiększenia akceptacji społecznej podejmowanych 

działań.  
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Plan Adaptacji dla miasta Chorzów powstał z wykorzystaniem metody partycypacyjnej. Prace nad 

przygotowaniem 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 oraz jednostek miejskich, 

odpowiedzialni za poszczególne sektory miasta (Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Gospodarki 

Komunalnej, Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ChŚPWiK) oraz przedstawiciele mieszkańców, organizacji 

pozarządowych (Stowarzyszenie ROF), jednostek naukowych i uczelni wyższych (Uniwersytet Śląski), 

przedstawiciele administracji niezespolonej (m.in. PGW Wody Polskie - RZGW Gliwice, Tramwaje 

Śląskie). Interesariuszami są także przedstawiciele Nadleśnictwa Panewniki jako jednostki mogącej 

przyczynić się do wzmocnienia odporności miasta na zagrożenia klimatyczne. Interesariusze, w tym 

przedstawiciele mieszkańców, brali udział w spotkaniach warsztatowych i konsultacyjnych, 

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

Lista interesariuszy przedstawiona została w załączniku 1. Przeprowadzone spotkania z 

interesariuszami przedstawia Tabela 6. 

Tabela 6 Spotkania konsultacyjne w procesie opracowania Planu Adaptacji 

Lp. 
Charakter i 

termin 
spotkania  

Cel spotkania Rezultaty / ustalenia 

1 Spotkanie 
inicjujące 
23.01.2017 

Wyjaśnienie celu projektu Planu Adaptacji miasta 
Chorzowado zmian klimatu; 
Przedstawienie składu oraz roli w projekcie Zespołu 
Ekspertów (ZE);  
Przekazanie Informacji o metodyce opracowywania Planu 
Adaptacji; 
Przedstawienie etapów projektu oraz ramowego i 
szczegółowego harmonogramu prac; 
Wyjaśnienie roli warsztatów w projekcie, zaproponowanie 
wstępnych terminów warsztatów; 
Przekazanie prośby o utworzenie Zespołu Miejskiego (ZM); 
Przekazanie uczestnikom spotkania propozycji regulaminu 
ZM; 

Zbudowanie pozytywnych relacji i 
zaangażowania ZM; 
Ustalenie zasad współpracy – 
regulamin; 
Zebranie informacji o sytuacji 
miasta; 
Zebranie informacji o 
oczekiwaniach Urzędu Miasta 
odnośnie działań adaptacyjnych i 
samego dokumentu; 
Zebranie informacji o 
interesariuszach; 

2 Warsztaty nr 1 
17.05.2017 

Uzgodnienie wizji i celu nadrzędnego Planu Adaptacji; 
Zaprezentowanie wyników analiz w zakresie ekspozycji 
miasta na zjawiska klimatyczne i oceny wrażliwości miasta 
na zmiany klimatu; 
Uzgodnienie wniosków z analizy wrażliwości miasta na 
zmiany klimatu i wybór najbardziej wrażliwych 4 
sektorów/obszarów; 
Zebranie informacji na potrzeby określenia potencjału 
adaptacyjnego miasta; 

Zatwierdzenie wyboru 4 sektorów 
o największej wrażliwości na 
skutki zmian klimatu; 
Zatwierdzenie wizji i celu 
nadrzędnego Planu Adaptacji dla 
Chorzowa; 
Zestawienie i analiza informacji na 
potrzeby określenia potencjału 
adaptacyjnego miasta Chorzowa; 

3 Spotkanie 
robocze 
17.08.2017 

Analiza i ustalenie poziomu ryzyka i wag dla kryteriów 
działań adaptacyjnych z ZM. 
Przeprowadzenie testów analizy MCA 

Zatwierdzenie poziomu ryzyka dla 
sektorów/obszarów i 
komponentów oraz wag do analizy 
MCA 
 

4 Warsztaty nr 2 
07.09.2017 

Podsumowanie wyników prac nad Planem Adaptacji dla 
Chorzowa – diagnoza zagrożeń klimatycznych, wyniki 
analizy podatności i analizy ryzyka; 
Weryfikacja oceny konsekwencji zagrożeń dla Chorzowa; 
Wybór komponentów o najwyższych poziomach ryzyka; 
Identyfikacja szans dla Chorzowa wynikających z 
przewidywanych zmian warunków klimatycznych; 

Weryfikacja analizy ryzyka dla 
miasta Chorzowa; 
Uzasadnienie zmian argumentami 
i potwierdzenie przykładami; 
Zidentyfikowanie szans dla 
Chorzowa wynikających ze zmian 
klimatu; 

5 Spotkanie 
robocze 
8.03.2018 

Podsumowanie dotychczasowych prac nad Planem 
Adaptacji dla miasta Chorzowa;  
Dyskusja na temat działań adaptacyjnych; 

Wstępna lista działań 
adaptacyjnych dla miasta 
Chorzowa; 

6 Warsztaty nr 3 
19.04.2018 

Podsumowanie dotychczasowych rezultatów prac nad 
Planem Adaptacji; 
Zaprezentowanie list działań adaptacyjnych (opcji adaptacji); 
Zebranie uwag dot. prezentowanych list działań 
adaptacyjnych; 

Uzgodnienie i doprecyzowanie list 
działań adaptacyjnych dla 
Chorzowa; 
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Włączenie w proces planowania działań adaptacyjnych i podejmowania decyzji interesariuszy 

umożliwiło równoczesne budowanie świadomości oraz pozyskanie akceptacji dla działań wskazanych 

w Planie Adaptacji.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Diagnoza 
Szczegółowa i rzetelna diagnoza problemów jest niezbędna dla przygotowania 
kompleksowego planu ich rozwiązywania, odpowiadającego na zagrożenia płynące 
z postępujących zmian klimatu. Diagnoza przeprowadzona została na podstawie 
historycznych pomiarów meteorologiczno-hydrologicznych, opracowań naukowych, 
czy modelowych scenariuszy spodziewanych zmian klimatycznych, a poparta 
konsultacjami 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. Wyniki oceny stanowią podstawę wskazania ekstremalnych zjawisk 

klimatycznych i ich pochodnych będących największym zagrożeniem dla mieszkańców i 

sektorów/obszarów miasta. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż głównymi zagrożeniami klimatycznymi w Chorzowie są: 

 Wzrost maksymalnego opadu miesięcznego i dobowego, 

 Wzrost liczby ulew i deszczy nawalnych w ciągu roku, 

 Wzrost temperatury maksymalnej powietrza, 

 Wzrost liczby fal upałów i dni upalnych, 

 Wzrost długotrwałych okresów bezopadowych w połączeniu z temperaturą maksymalną 

powyżej 25°C, 

 Wzrost maksymalnej rocznej prędkości porywów wiatru, 

 Wzrost liczby dni z burzą, 

 Występowanie lokalnych, nagłych powodzi miejskich powodujących zalanie lub podtopienie 

terenu w wyniku wystąpienia silnego, krótkotrwałego opadu deszczu o dużej wydajności, 

 Wzrost stężeń zanieczyszczeń powietrza oraz częstości występowania smogu, 

 Intensyfikacja zjawiska miejskiej wyspy ciepła (MWC). 

Zjawiska te stanowią poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania miasta oraz zdrowia i życia 

jego mieszkańców. Znajduje to odzwierciedlenie w obserwowanych w wieloleciu 1981-2015 zmianach 

warunków klimatycznych.  

Prognozy zmian klimatu dla Chorzowa opracowane na podstawie modeli klimatycznych i scenariuszy 

klimatycznych RCP4.5 i RCP8.5 oraz danych meteorologicznych z wielolecia 1981-2015, wskazują, że 

w perspektywie roku 2050 należy się spodziewać pogłębienia tendencji zmian omawianych zjawisk 

klimatycznych zaobserwowanych w przeszłości. Modele wskazują, że do roku 2050 przewidywane jest: 

 zwiększenie liczby dni upalnych (dni z temperaturą maksymalną >30°C) w ciągu roku oraz 

liczby fal upałów (minimum 3 dni z temperaturą maksymalną >30°C) w ciągu roku; w przyszłości 

prognozowany jest ponadto wzrost wartości temperatury maksymalnej w okresie letnim, 

 zmniejszenie liczby dni mroźnych (dni z temperaturą maksymalną powietrza <0°C) w ciągu 

roku; prognozowany jest również nieznaczny spadek liczby fal chłodu wyrażonych jako okresy 

o długości przynajmniej 3 dni z temperaturą minimalną <-10°C a także wzrost wartości 

temperatury minimalnej okresu zimowego, 

 zmniejszenie liczby dni z przejściem temperatury powietrza przez 0°C oraz niewielki spadek 

liczby dni w z temperaturą powietrza 5°C do -2,5°C i opadem atmosferycznym w ciągu roku 

(zagrożenie gołoledzią), 

 zmniejszenie się wartości indeksu stopniodni dla temperatury średniodobowej <17°C, 

 wzrost temperatury średniorocznej, 

 zmniejszenie długości najdłuższego okresu bezopadowego w ciągu roku, 

 wzrost sumy rocznej opadu, a także wzrost liczby dni z opadem>10 mm/d w roku i nieznaczny 

wzrost liczby dni z opadem >20 mm/d w roku, 
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 wzrost liczby przypadków występowania międzydobowej zmiany temperatury powietrza 

powyżej 10°C w ciągu roku (najczęściej ma to miejsce od kwietnia do sierpnia), 

 wzrost długości okresów bezopadowych z wysoką temperaturą powietrza (>25°C) oraz wzrost 

liczby takich okresów w ciągu roku. 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń wynikających dla miasta ze zmian klimatu, została 

przedstawiona w załączniku 2.  

5.2 WRAŻLIWOŚĆ MIASTA NA ZMIANY KLIMATU  

W Chorzowie najbardziej wrażliwymi sektorami/obszarami są: gospodarka wodna, tereny intensywnej 

zabudowy mieszkalnej, transport i zdrowie publiczne. 

Gospodarka wodna 

Sektor ten został podzielony na następujące komponenty: podsystem zaopatrzenia w wodę, podsystem 

gospodarki ściekowej oraz infrastruktura przeciwpowodziowa (obecna i planowana). Podsystemy te są 

szczególnie wrażliwe na zjawiska związane z intensywnymi opadami deszczu, a co za tym idzie z 

powodziami nagłymi/miejskimi. Ponadto należy mieć na uwadze, że obserwowane trendy zmian klimatu 

tj. wzrost temperatury powietrza, fale upałów, powiększanie się zjawiska MWC, mogą mieć wpływ na 

wzrost zapotrzebowania mieszkańców na wodę do spożycia. 

W 2010 r. na terenie Chorzowa występowały lokalne podtopienia spowodowane ulewnym deszczem. 

Niekorzystne warunki atmosferyczne skutkowały zalaniem ulic przy zbiornikach wodnych, 

spowodowanych niewystarczającą retencją stawów, zalaniem piwnic spowodowanym wysokim 

poziomem wód gruntowych, ogródków działkowych oraz obszarów rolnych. Skutki w/w zdarzeń miały 

charakter lokalny. 

Największe problemy wystąpiły w siedmiu rejonach miasta: 

o ul. Kluczborska – w pobliżu przepompowni „Kluczborska”, 
o ul. Żołnierzy Września – przepompownia „Koszarowa” oraz staw „Amelung”, 
o ul. Główna - „Dolina Górnika”, 
o ul. Opolska - „Przepompownia Bytomska-Wschód” rejon rodzinnych ogródków działkowych, 
o ul. Niedurnego – ROD „Kościuszki” i ROD „Niedurnego”, 
o ul. Kruszcowa – staw „Herman”, 
o Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku. 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności  

Tereny o wysokiej intensywności zabudowy stanowią zasadniczy element struktury funkcjonalno- 
przestrzennej każdego miasta. Ich obecność jest cechą dominującą dla dużych miast. Wrażliwość 
terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności związana jest z ich charakterystyką 
materiałową tj. mozaiką materiałów budowlanych o różnych parametrach zdolności odbijania 
promieniowania cieplnego oraz jego kumulowania, co stanowi istotny czynnik tworzenia miejskiej wyspy 
ciepła. Również wysoki stopień uszczelnienia gruntów skutkujący dużym spływem powierzchniowym 
oraz małą retencyjnością tych obszarów stanowi czynnik potęgujący zagrożenia powodziami miejskimi. 
Dodatkowo tereny o wysokiej intensywności zabudowy są związane ze specyficznymi zjawiskami 
będącymi kombinacja czynników klimatycznych i charakterystyki zabudowy. Do takich zjawisk należą 
kaniony miejskie, czy tereny nieprawidłowej cyrkulacji powietrza. Wysoka intensywność zabudowy jest 
powiązana z gęstością zaludnienia w tych obszarach, a to oznacza, że znaczny procent populacji miasta 
jest potencjalnie narażony na niekorzystne czynniki i zjawiska klimatyczne. 

W Chorzowie tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności charakteryzują się dużą 

gęstością zaludnienia (np. dzielnica Centrum 9 064,3 os/km2, dzielnica Chorzów II – 4 677,4 os/km2, 

dzielnica Batory 3 786,6 os/km2, dzielnica Chorzów Stary 1 248,3 os/km2), a tym samym są bardzo 

wrażliwe na negatywne zjawiska klimatyczne takie jak fale upałów, miejska wyspa ciepła, ulewne 

deszcze.  
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Miasto zagrożone jest przede wszystkim zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła w obszarach 

skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowej. Miejska wyspa ciepła jest efektem zaburzonego przez 

powierzchnie sztuczne (asfalt, beton, pokrycia dachów itp.) przebiegu procesów wymiany energii 

między podłożem a atmosferą. Dodatkowo wzmacnia ją wzrastająca temperatura, co sprzyja stresowi 

cieplnemu, stagnacji powietrza nad miastem, wzrostowi koncentracji zanieczyszczeń powietrza, w tym 

pyłu zawieszonego i smogu. W Chorzowie tworzeniu się MWC najbardziej sprzyja zabudowa 

śródmiejska głównie dzielnicy Centrum oraz zabudowa osiedlowa. Nie bez znaczenia są również 

wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Ponadto efekt MWC wzmacniają duże obiekty przemysłowe, 

poprzemysłowe i elektroenergetyczne. Działania na terenach występowania MWC w mieście powinny 

uwzględniać system przewietrzania miasta, zastosowanie w budownictwie materiałów o wysokich 

współczynnikach albedo, zwiększenie znaczenia błękitno-zielonej infrastruktury (z którą szczególnie 

korespondują tereny Żabich Dołów oraz inne tereny zielone jako lokalizacje potencjalnych miejskich 

usług ekosystemowych). Przestrzenne zróżnicowanie występowania miejskiej wyspy ciepła na terenie 

Chorzowa przedstawia Mapa 7 w załączniku 3. Na Mapie 8 przedstawiono wrażliwość terenów 

zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności w Chorzowie na oddziaływanie MWC i powodzi 

nagłych/miejskich. W mieście na terenach zabudowy o wysokiej intensywności występuje również 

zagrożenie silnymi ulewami powodującymi podtopienia, a także suszą sprzyjającą deficytowi wody. 

Opady ulewne podobnie jak powodzie miejskie stanowią zagrożenie dla infrastruktury miejskiej poprzez 

podtopienia i zniszczenie ciągów komunikacyjnych, budynków i mienia. Szczególną wrażliwość na 

zjawisko ulewnych deszczy i związanych z nimi powodzi nagłych (miejskich), wykazują tereny 

uszczelnione, z utrudnioną infiltracją wód opadowych do gruntu. W Chorzowie powierzchnia 

zasklepiona zajmuje średnio 81% powierzchni miasta, a na terenach intensywnej zabudowy 

mieszkaniowej wynosi ponad 96%. Zwiększenie spływu powierzchniowego przy ograniczeniu zdolności 

retencjonowania wody w mieście jest zjawiskiem niekorzystnym, wpływającym na zaburzenia 

funkcjonowania naturalnych ekosystemów miejskich i wzrost barier przestrzennych w mieście. 

Istotne zagrożenie stanowi koncentracja zanieczyszczeń powietrza i smog. Zjawiska te w mieście 
potęgowane są przez dominujący, indywidualny system ogrzewania, oparty głównie na węglu 
kamiennym. Istotną rolę odgrywa systematyczna eliminacja źródeł emisji zanieczyszczeń szczególnie 
w obrębie dzielnic zachodnich i północno-zachodnich, tj. na szlaku napływu i miejsc regeneracji 
powietrza (ze względu na przewagę wiatrów z kierunków północnego i północno-zachodniego). 
Zalecane działania w tym zakresie to wprowadzenie zakazu lokalizowania nowych źródeł ciepła, w tym 
lokalnych kotłowni, na rzecz dostawy ciepła sieciowego, a także termomodernizacja obiektów. 

Transport  

Transport drogowy ze względu na przestrzenny charakter jest szczególnie wrażliwy na zmieniające się 

zjawiska klimatyczne. Miasto Chorzów jest powiązane z krajem oraz regionem poprzez drogi krajowe  

i wojewódzkie przebiegające przez miasto lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W chwili obecnej 

istniejący układ nie zapewnia prawidłowego rozkładu ruchu, a niewydolność układów komunikacyjnych 

w stosunku do rosnącego ruchu stwarza w godzinach szczytów komunikacyjnych znaczące utrudnienia 

ruchowe. Istotny w tym zakresie jest również stan techniczny dróg w mieście. Drogi na obszarze miasta 

charakteryzują się zróżnicowanym stanem technicznym, występują tu zarówno nowe drogi o dobrej 

jakości, jak również odcinki bardzo zniszczone. Pomimo znacznych inwestycji w zakresie podsystemu 

drogowego rosnąca w dużym tempie liczba samochodów wymaga zwiększenia przepustowości 

głównych traktów w mieście m.in. ul. Katowickiej, ul. Gałeczki, ul. St. Batorego, ul. Kościuszki oraz ul. 

Mazurskiej. Zwiększająca się liczba pojazdów użytkowanych przez mieszkańców miasta prowadzi 

również do zwiększonej emisji spalin samochodowych, które w okresie letnim, stanowią znaczny udział 

zanieczyszczeń powietrza tworzących zjawisko „smogu fotochemicznego”. 

Organizatorami komunikacji publicznej na terenie miasta w zakresie komunikacji autobusowej  

i tramwajowej jest Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 

(KZK GOP), odpowiadający za transportu zbiorowego w całej Aglomeracji Górnośląskiej. Usługi 

transportu autobusowego w Chorzowie świadczy ponadto niewielka ilość prywatnych linii autobusowych 

(np. linia 165).  

W celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko zasobów o wysokim poziomie emisji 

zanieczyszczeń, podejmowane są działania związane z zakupem taboru spełniającego normę EURO 6 
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i wyposażonych w klimatyzację. Dla rozwoju komunikacji publicznej niezbędnej jest podjęcie działań 

mających na celu modernizację taboru i torowisk tramwajowych, których stan nie pozwala na 

osiągnięcie optymalnych prędkości i powoduje znaczną emisję drgań i nadmiernego hałasu. 

Wrażliwość sektora transportu w Chorzowie na oddziaływanie MWC i powodzi nagłych/miejskich 

przedstawia Mapa 9 w załączniku 3. 

 

Zdrowie publiczne/ grupy wrażliwe 

W sektorze tym jako szczególnie wrażliwe na bodźce klimatyczne wyróżniono osoby starsze (>65 roku 

życia), dzieci (<5 roku życia), osoby przewlekle chore (choroby układu oddechowego i krążenia), 

niepełnosprawne (z ograniczoną mobilnością) i osoby bezdomne. 

U osób starszych powyżej 65 roku życia fale upałów mogą powodować wzrost ryzyka zgonu lub chorób 

związanych z niebezpiecznymi warunkami termicznymi oraz wysoką wilgotnością i dużym 

nasłonecznieniem. Dyskomfort zdrowotny powodują również spore wahania temperatury i ciśnienia 

występujące szczególnie w przejściowych porach roku (wiosna i jesień). Aby ograniczyć ryzyko warto 

dbać o zacienione miejsca w przestrzeni publicznej. 

Małe dzieci, których organizm dopiero oczy się gospodarki cieplnej, są szczególnie podatne m.in. na 

udary cieplne spowodowane wysoką temperaturą i intensywną ekspozycją na promieniowanie 

słoneczne. Zielone tereny rekreacyjne z zacienioną przestrzenią do zabaw umożliwiają ochronę przed 

niebezpiecznymi konsekwencjami upałów u dzieci. 

 Kolejną grupą wrażliwą są osoby przewlekle chore (choroby układu oddechowego i krążenia). W upalne 

dni układ krążenia jest dodatkowo obciążany utrzymywaniem właściwej temperatury ciała. Następuje 

wówczas rozszerzenie naczyń krwionośnych, co skutkuje obniżeniem ciśnienia tętniczego i wzrostem 

tętna. Procesy termoregulacyjne silnie obciążają mięsień sercowy, a w skrajnych przypadkach mogą 

prowadzić do jego niewydolności. Wyższe temperatury wydłużają również okres pylenia roślin, co  

z kolei skutkuje wzrostem zachorowań na alergię i wzmożoną intensywnością objawów m.in.  

u astmatyków. 

Osoby bezdomne natomiast jako pozbawione schronienia szczególnie dotkliwie odczuwają każdą 

zmianę warunków klimatycznych. Wrażliwość sektora Zdrowie publiczne/grupy wrażliwe na 

oddziaływanie MWC i powodzi nagłych / miejskich w Chorzowie przedstawia Mapa 10 w załączniku 3. 

5.3 POTENCJAŁ ADAPTACYJNY MIASTA  

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

miasto może wykorzystać, aby lepiej przystosować się do zmian klimatu. 

Miasto Chorzów ma wysoki potencjał   adaptacyjny w następujących kategoriach: 

 Przygotowanie służb (przeszkolenie służb inżynieryjnych, medycznych) 

Potencjał adaptacyjny uznano za wysoki ze względu na opracowanie szeregu dokumentów 

bezpośrednio związanych ze zmianami klimatu, natomiast stwierdzono niewystarczające 

zasoby służb miejskich dla właściwego reagowania na zagrożenia związane ze zmianami 

klimatu. 

 

 Mechanizmy informowania i ostrzegania społeczności miasta o zagrożeniach związanych ze 

zmianami klimatu środowiskowych 

Potencjał adaptacyjny uznano za wysoki ze względu na miejski system informowania o 

zagrożeniach na stronie internetowej UM oraz dostępne aplikacje na telefony komórkowe 

 Organizacja współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie zarządzania kryzysowego (dostęp 

do sprzętu i kadry ratowniczej) 
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Potencjał adaptacyjny znano za wysoki z uwagi na prowadzenie wspólnej polityki w zakresie 

gospodarki wodno – ściekowej (Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji), wyznaczenie obszarów funkcjonalnych dla gmin Chorzów, 

Świętochłowice, Ruda Śląska, współpraca w ramach GZM w zakresie uregulowania 

transportu publicznego w Metropolii. 

 Systemowość ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich (infrastruktury błękitno-

zielonej); 

Miasto sukcesywnie podejmuje działania w zakresie ochrony i kształtowania ekosystemów 

miejskich, posiadając  plany kontynuacji  tych działań. 

 

Miasto Chorzów posiada średni potencjał adaptacyjny w kategoriach: 

 Możliwości finansowe - budżet miasta, dostęp do funduszy zewnętrznych, zdolność  

mobilizacji środków partnerów prywatnych, 

Wprawdzie systematyczny wzrost budżetu miasta od kilku lat wskazuje na wysoki potencjał 

finansowy, ale jego zależność od subwencji z budżetu państwa nakazuje ostrożność w ocenie 

angażowania środków na cele adaptacji do zmian klimatu. 

 Sieć i wyposażenie instytucji i placówek miejskich w sektorze ochrony zdrowia i edukacji 

(szpitale, szkoły, przedszkola) 

W ostatnich kilku latach zainwestowano znaczne środki na wyposażenie instytucji i placówek 

miejskich w sektorze ochrony zdrowia i edukacji związanych z adaptacją do zmian klimatu, 

jednak konieczne są dalsze działania dla poprawy komfortu życia mieszkańców 

korzystających z usług tych obiektów, stąd ocena średniego potencjału adaptacyjnego 

 Istniejące zaplecze innowacyjne: instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, firmy 

 ekoinnowacyjne;  

Średni potencjał adaptacyjny w tej kategorii określono z uwagi na dużą fluktuację firm Eko – 

innowacyjnych jak i uczelni, które po 2-3 latach funkcjonowania zamykają swoją działalność 

na terenie miasta. 

 

Niski potencjał adaptacyjny stwierdzono dla kategorii Kapitał społeczny – funkcjonowanie organizacji 
społecznych (pozarządowych, partii politycznych, samorządowych), poziom świadomości społecznej 
grup lokalnych, gotowość do angażowania się w działania dla miasta. Niski potencjał adaptacyjny 
określono z uwagi na dużą liczbę zarejestrowanych w mieście organizacji pozarządowych (~270)  
i niewielkie ich zaangażowanie w tematykę adaptacji do zmian klimatu, niewielką liczbę osób 
zatrudnianych na etatach w organizacjach pozarządowych, a co za tym idzie niski poziom 
profesjonalizacji tych organizacji oraz wciąż niska świadomość społeczna na temat zagrożeń, jakie 
niosą zmiany klimatu. 

5.4 PODATNOŚĆ MIASTA NA ZMIANY KLIMATU 

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

oraz obszarów, które determinują reagowanie miasta na zjawiska klimatyczne, a także od potencjału 

adaptacyjnego, który może być wykorzystany przez miasto w radzeniu sobie z zagrożeniami. Problemy 

miasta wynikające z zagrożeń związanych ze zmianami klimatu dotyczą sektorów/obszarów: 

gospodarka wodna, terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności, transportu i zdrowia 

publicznego, w tym grup wrażliwych.  

Gospodarka wodna 

Spodziewane zmiany klimatu mogą poważnie oddziaływać na zasoby wodne i gospodarkę wodną. 

Zmiany te rozkładają się nierównomiernie zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Niewłaściwa 

gospodarka przestrzenna, w szczególności inwestowanie na terenach i w strefach zagrożonych oraz 

zbyt niska pojemność retencyjna naturalna jak i sztucznych zbiorników, ogranicza skuteczne działania 

w sytuacjach nadmiaru lub deficytu wód powierzchniowych. Istnieje ryzyko, że w przyszłości zjawiska 
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te będą występować ze zwiększoną częstotliwością. Analizowany sektor jest podatny na następujące 

zjawiska i czynniki związane ze zmianami klimatu: temperatura maksymalna, temperatura minimalna, 

fale upałów, fale zimna, MWC, deszcze nawalne, długotrwałe okresy bezopadowe, okresy bezopadowe 

z wysoką temperaturą, powodzie nagłe/powodzie miejskie, burze, w tym burze z gradem. 

W Chorzowie podatność komponentu na zagrożenia związane z zaopatrzeniem w wodę i przerwami 

w dostawach wody została oceniona jako niska z uwagi na istniejący system dywersyfikacji 

zaopatrzenia w wodę z trzech kierunków. Ponadto, dostarczana woda do spożycia spełnia wszelkie 

wymogi jakościowe określone polskimi i unijnymi przepisami. W związku z tym istotne znaczenie ma 

podjęcie działań mających na celu zrównoważone i trwałe zarządzanie zasobami wodnymi. 

Oceniono, że potencjał adaptacyjny nie jest wystarczający do zredukowania zagrożeń związanych  

z ulewnymi deszczami oraz zagrożeń termicznych w komponencie gospodarki wodno – ściekowej, 

co przełożyło się na ocenę średniej podatności tego komponentu na zmiany czynników klimatycznych 

i zjawisk pochodnych. Stan sieci kanalizacyjnej w mieście mimo realizowanych projektów 

modernizacyjnych jest w dalszym ciągu niezadowalający i wymaga dalszej modernizacji,  

w szczególności w zidentyfikowanych 16 obszarach występowania podtopień w czasie ulewnych 

deszczy. Sprzyja temu także wysoki stopień uszczelnienia terenów zarówno w Centrum jak  

i w dzielnicach Chorzów II i Chorzów Batory. Urbanizacja kolejnych terenów spowoduje dalsze 

stopniowe obniżenie możliwości retencjonowania wody w mieście. Lokalne podtopienia związane są 

również z utrudnionym odprowadzaniem wód opadowych kanalizacją deszczową z dróg, na które składa 

się ukształtowanie powierzchni, sprzyjające zamulaniu i zatykaniu wlotów do kanałów wód opadowych.  

Zidentyfikowano niewystarczające przystosowanie infrastruktury WPKiW do retencjonowania wód 

opadowych na tym terenie po powodzi w 2010 r. Stworzyło to konieczność opracowania „Programu 

małej retencji”, który uwzględnia odbiór i zagospodarowanie/retencjonowanie wód deszczowych  

z oddawanych w 2017 r. obiektów Stadionu Śląskiego. Wymaga on wdrożenia i realizacji projektów 

zapisanych w tym Programie dla podniesienia potencjału adaptacyjnego i obniżenia podatności terenu 

WPKiW na zachodzące zmiany klimatu (ulewne deszcze, susze).    

Oceniono, że infrastruktura przeciwpowodziowa i inne obiekty gospodarki wodnej istotne z punku 

widzenia ochrony przed powodzią, mogą ulegać uszkodzeniom w trakcie deszczy nawalnych oraz 

w sytuacjach powodzi nagłych/powodzi miejskich. Podatność komponentu na zagrożenia związane  

z wystąpieniem powodzi została oceniona jako niska w związku z brakiem zagrożenia powodziowego 

od strony rzeki, opracowanym planem operacyjnym ochrony przed powodzią dla miasta Chorzów oraz 

monitorowaniem stanu infrastruktury przeciwpowodziowej. Oceniono, że pomimo wysokiego potencjału 

miasta w sferze przygotowania służb oraz współpracy z gminami sąsiednimi podczas reagowania na 

sytuacje kryzysowe (np. awarie sieci) i potencjał finansowy na poziomie średnim/wysokim, podatność 

tego komponentu na pozostałe czynniki klimatyczne jest średnia. Do sprawnego funkcjonowania 

komponentu oraz zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańcom miasta konieczne jest 

kontynuowanie projektów związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi, a także rozwój sieci 

kanalizacji deszczowej i błękitnej infrastruktury. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności 

Podatność zwartej zabudowy historycznej na zmiany klimatu oceniono jako niską z uwagi na brak 

tego typu infrastruktury (starówki) w Chorzowie i rozproszenie pojedynczych obiektów objętych ochroną 

konserwatorską (Strefa A i Strefa B) wśród zabudowy śródmiejskiej. W Chorzowie obiekty Strefy A  

i Strefy B, będące pod zarządem władz miasta zostały wyremontowane i dostosowane do zmieniających 

się warunków zewnętrznych. Ich niska podatność związana jest z możliwością wystąpienia skutków 

ulewnych deszczy i ekstremalnych opadów śniegu.  

Podatność zwartej zabudowy śródmiejskiej (kwartałowej) na zmiany klimatu oceniono jako średnią 

z uwagi na niski potencjał adaptacyjny tego komponentu, związany z przewagą starej substancji 

mieszkaniowej, w 50% będących własnością prywatną, w których to budynkach działania adaptacyjne 
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związane z poprawą komfortu życia zależą przede wszystkim od kondycji finansowej właścicieli, a 

władze miasta mogą tylko stwarzać warunki do podejmowania takich decyzji.   

OSIEDLA MIESZKANIOWE, WSPÓŁCZESNA ZABUDOWA BLOKOWA 

Podatność osiedli mieszkaniowych, współczesnej zabudowy blokowej  na zmiany klimatu 

oceniono jako niską z uwagi na średni potencjał adaptacyjny tego komponentu, związany z wiekiem 

zabudowy blokowej i osiedli mieszkaniowych w Chorzowie, podejmowanymi w ostatniej dekadzie przez 

Zakład Komunalny PGM, zarządy spółdzielni mieszkaniowych i osiedli działania modernizacyjne 

administrowanych budynków. Na niską podatność tego komponentu składa się również układ 

przestrzenny budynków, sprzyjający przewietrzaniu, większe powierzchnie biologicznie czynne na 

terenach osiedli i blokowisk oraz mniejsze uszczelnienie powierzchni.   

Sektor zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności cechuje się średnią podatnością na 

zmiany klimatyczne. Charakterystyczne uszczelnienie oraz wzmożona emisja ciepła antropogenicznego 

decydują o tym, że temperatura powietrza na terenie tej zabudowy jest wyższa niż na poza nią. W 

przypadku Chorzowa tworzeniu się MWC sprzyja również stosunkowo mały udział terenów biologicznie 

czynnych w strefie zabudowy o charakterze śródmiejskim, niewielka liczba zbiorników wodnych, 

terenów zieleni miejskiej, zieleni wysokiej, które mogą ograniczyć negatywny wpływ zwłaszcza fal 

gorąca i upałów. 

Istotnym zagrożeniem w mieście są powodzie miejskie i ulewne deszcze, których negatywne skutki 

obejmują obszary zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności. Wysoki stopień uszczelnienia 

powierzchni w centralnej części miasta powoduje ekstremalny wzrost ilości spływających wód 

opadowych, przeciążenie kanalizacji, która jest nieprzygotowana do odbioru gwałtownie przybierającej 

ilości wody opadowej, a w konsekwencji – podtopienia i powodzie.  

Tzw. mała retencja, obejmująca działania mające na celu wydłużenie czasu obiegu wody poprzez 

zwiększenie zdolności do zatrzymywania wód opadowych i roztopowych oraz spowolnienia odpływu, 

umożliwia zmniejszanie zagrożenia podtopieniami, jak również zmniejsza skutki susz, a zwłaszcza 

suszy glebowej. Ważną rolę odgrywa sprawność kanalizacji miejskiej w przypadku opadów nawalnych.  

Transport 

Podatność komponentu na zmiany klimatu oceniono jako niską z uwagi na jego średni potencjał 

adaptacyjny związany z prowadzonymi od kilku lat pracami remontowymi na 3 trasach kolejowych 

przebiegających przez Chorzów, a w szczególności na trasie Gliwice – Katowice. Przeprowadzane 

remonty dotyczą zarówno trakcji szynowej, jak i sieci elektrycznej, co ma zapewnić niską awaryjność 

przy zmieniających się warunkach pogodowych (nowe technologie wymiany szyn i stosowanych 

materiałów trakcyjnych). Sukcesywna wymiana taboru kolejowego powinna również zwiększyć komfort 

podróży. Niemniej nawet przy niskiej podatności podsystemu szynowego na zmieniające się czynniki 

klimatyczne na terenie miasta, mogą wystąpić zaburzenia w jego funkcjonowaniu związane z większą 

podatnością tego komponentu poza terenem Chorzowa. Ze względu na brak realnego wpływu na 

działania w obrębie podsystemu kolejowego (lokalny i regionalny ruch pasażerski obsługiwany jest 

przez PKP PLK i Koleje Śląskie Sp. z o.o., a ruch towarowy przez PKP CARGO S.A.) konieczne będzie 

podjęcie działań adaptacyjnych mających na celu zwiększenie odporności podsystemu kolejowego na 

negatywne skutki zjawisk klimatycznych. 

Jednakże podatność podsystemu drogowego na zmiany klimatu oceniono jako średnią ze względu 

na możliwość znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu tego komponentu na terenie miasta przy średnim 

potencjale przeciwdziałania skutkom występowania ekstremalnych zjawisk klimatycznych. 

Układ komunikacyjny miasta Chorzów jest dobrze rozbudowany, jednak w chwili obecnej nie zapewnia 

równomiernego rozkładu ruchu drogowego. Niewydolność układu komunikacyjnego przy sprzyjających 

warunkach pogodowych, w momencie wystąpienia czynników klimatycznych, na które podsystem 

drogowy jest podatny skutkuje znaczącymi zakłóceniami funkcjonowania tego komponentu na terenie 

miasta. 



 

58 

Oceniono, że podatność podsystemu transportu publicznego na zmiany klimatu jest średnia ze 

względu na możliwość znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu tego komponentu na terenie miasta przy 

średnim potencjale przeciwdziałania skutkom występowania ekstremalnych czynników klimatycznych  

i zjawisk pochodnych. 

Transport publiczny miejski w Chorzowie składa się z transportu samochodowego (autobusy, busy) oraz 

tramwajowego. Większość elementów transportu publicznego (infrastruktura, środki transportu i komfort 

użytkowników) narażonych jest na bezpośrednie oddziaływanie czynników klimatycznych. 

Dobrze rozbudowana w Chorzowie sieć transportu publicznego miejskiego w chwili obecnej zapewnia 

dobre skomunikowanie poszczególnych dzielnic miasta jak i dobre skomunikowanie z miastami 

sąsiednimi. Obserwowana okresowa niewydolność funkcjonowania sieci autobusowej przy 

niesprzyjających warunkach pogodowych, w momencie wystąpienia czynników klimatycznych, na które 

podsystem transportu publicznego jest podatny, skutkuje znaczącymi zakłóceniami funkcjonowania 

tego komponentu na terenie miasta. 

Przy średniej podatności podsystemu na zmieniające się czynniki klimatyczne na terenie miasta, w sieci 

tramwajowej mogą wystąpić zaburzenia w jego funkcjonowaniu związane z większą podatnością tego 

komponentu poza terenem Chorzowa. 

Zdrowie publiczne/grupy wrażliwe 

Zmiany klimatu, a zwłaszcza zmiana częstości i natężenia ekstremalnych zjawisk klimatycznych oraz 

ich pochodnych, mogą wpływać na zdrowie człowieka. Pojedyncze elementy klimatu oraz zjawiska 

pogodowe działają na człowieka jako stresor środowiskowy. Mogą one oddziaływać na procesy 

fizjologiczne, w tym powodować zmiany czynnościowe oraz metaboliczne.  

Sektor „zdrowie publiczne/grupy wrażliwe” jest podatny na niemal wszystkie analizowane czynniki 

klimatyczne i zjawiska: temperaturę maksymalną, temperaturę minimalną, stopniodni >27, stopniodni 

<17, fale upałów, fale zimna, temperaturę przejściową, międzydobową zmianę temperatury, opady 

śniegu, długotrwałe okresy bezopadowe, okresy bezopadowe z wysoką temperaturą, powodzie 

nagłe/miejskie, koncentrację zanieczyszczeń powietrza, smog, silny i bardzo silny wiatr oraz burze  

w tym burze z gradem. 

Najbardziej podatnym komponentem z całego sektora „zdrowie publiczne/grupy wrażliwe” są osoby 

powyżej 65 roku życia oraz osoby przewlekle chore (choroby układu krążenia i oddechowego),  

a następnie  dzieci poniżej 5 roku życia oraz osoby bezdomne. 

Osoby bezdomne szczególnie dotkliwie odczuwają każdą zmianę warunków klimatycznych. 

Ekstremalne zjawiska zmuszają je do szukania schronienia, zagrażając bezpośrednio ich życiu  

i zdrowiu. U osób starszych (powyżej 65 roku życia) fale gorąca powodują wzrost ryzyka zgonu lub 

chorób związanych z niebezpiecznymi warunkami termicznymi oraz wysoką wilgotnością i dużym 

nasłonecznieniem. Małe dzieci, których organizm dopiero uczy się gospodarki cieplnej, są szczególnie 

podatne m.in. na udary cieplne spowodowane wysoką temperaturą. 

Generalnie podatność tego sektora oceniona została jako średnia przy jego średnim potencjale 

adaptacyjnym.  

5.5 RYZYKO WYNIKAJĄCE ZA ZMIAN KLIMATU 

Ryzyko związane ze zmianami klimatu stanowi iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska i 

wielkości konsekwencji w poszczególnych komponentach wybranych sektorów/obszarów wrażliwych. 

Dla miasta Chorzów ryzyko wynikające ze zmian klimatu na bardzo wysokim poziomie dotyczy trzech 

wrażliwych sektorów/obszarów tj. zdrowia publicznego, terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej 

intensywności oraz gospodarki wodnej, natomiast wysokie ryzyko występuje dla sektora transportu. 

Ranking ryzyka dla komponentów sektorów/obszarów wrażliwych przedstawia Tabela 7. 
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Tabela 7 Ranking ryzyka dla miasta Chorzów 

 

 

Ryzyko związane ze zmianami klimatu, dla sektora zdrowie publiczne/grupy wrażliwe w Chorzowie 

na poziomie bardzo wysokim zidentyfikowano dla prawie wszystkich komponentów z uwagi na deszcze 

nawalne/ulewne. Bardzo wysokie ryzyko wskazano dla populacji osób starszych (powyżej 65 roku życia) 

oraz osób przewlekle chorych (choroby układu krążenia i układu oddechowego) z uwagi na 

występowanie okresów bezopadowych z wysoką temperaturą, a dla tej ostatniej populacji również ze 

względu na fale upałów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zmiany czynników klimatycznych  

i zjawisk pochodnych takich jak: temperatura maksymalna, fale upałów, koncentracja zanieczyszczeń 

powietrza i smog mogą powodować wysokie ryzyko dla wszystkich populacji wrażliwych w mieście oraz 

infrastruktury opieki zdrowotnej i opieki społecznej. Dla populacji osób bezdomnych wysokie ryzyko 

wskazano z uwagi na występowanie fal zimna, a dla osób przewlekle chorych (choroby układu krążenia 

i układu oddechowego) z uwagi na zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Dla wszystkich komponentów 

sektora Zdrowie publiczne w Chorzowie średnie ryzyko wskazano dla takich czynników klimatycznych 

jak: powodzie nagłe/powodzie miejskie, silny i bardzo silny wiatr oraz burze. 
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Analiza ryzyka dla terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności wynikającego  

z prawdopodobnych zmian klimatu wskazała na możliwość wystąpienia bardzo wysokiego poziomu 

ryzyka dla podsystemów: Zwarta zabudowa historyczna i Zwarta zabudowa śródmiejska (kwartałowa) 

z uwagi na deszcze nawalne. Wysoki poziom ryzyka dla tych podsystemów wskazano z uwagi na 

zjawisko Miejskiej Wyspy Ciepła (MWC), powodzie nagłe/powodzie miejskie, koncentrację 

zanieczyszczeń oraz silny i bardzo silny wiatr, a także burze. Prawdopodobne zmiany pozostałych 

czynników klimatycznych i zjawisk pochodnych do roku 2030, a także w perspektywie do 2050 roku dla 

podsystemów terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności w Chorzowie stanowić będą 

średnie ryzyko. 

Przeprowadzona dla Chorzowa analiza ryzyka dla sektora gospodarki wodnej wynikającego  

z prawdopodobnych zmian klimatu wskazała na możliwość wystąpienia bardzo wysokiego i wysokiego 

poziomu ryzyka dla podsystemów: zaopatrzenia w wodę, gospodarki ściekowej oraz infrastruktury 

przeciwpowodziowej z uwagi na deszcze nawalne, okresy bezopadowe z wysoką temperaturą oraz 

powodzie nagłe/powodzie miejskie. Nie przewiduje się dużego ryzyka dla tego sektora związanego  

z prognozowanymi zmianami większości analizowanych czynników klimatycznych i zjawisk 

pochodnych. 

Analiza ryzyka dla sektora Transportu wynikającego z prawdopodobnych zmian klimatu wskazała na 

możliwość wystąpienia wysokiego poziomu ryzyka dla podsystemów: transportu szynowego, transportu 

drogowego i transportu publicznego z uwagi na temperatury maksymalne, fale upałów, deszcze 

nawalne, okresy bezopadowe z wysoką temperaturą oraz powodzie nagłe/powodzie miejskie, 

koncentrację zanieczyszczeń oraz silny i bardzo silny wiatr i burze. 

Przeprowadzona ocena ryzyka dla wybranych sektorów/obszarów miasta Chorzów oraz ich 

komponentów wykazała, że dla Chorzowa trendy zmian czynników klimatycznych poparte trendami 

zmian ze scenariuszy klimatycznych mimo wykazanych możliwości wystąpienia wysokich i bardzo 

wysokich ryzyk dla wybranych komponentów i poszczególnych czynników klimatycznych oraz zjawisk 

generalnie mogą stanowić średnie ryzyko dla miasta Chorzów. 

Przestrzenny rozkład ryzyka dla sektorów/obszarów wrażliwych miasta przedstawiono na Mapach 

11,12, 13 i 14 zamieszczonych w załączniku 3. 

5.6 SZANSE WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU 

Szanse wynikające ze zmian klimatu odnoszą się przede wszystkim do tych czynników klimatycznych, 

które dotyczą zmian termicznych. Wyższe temperatury i łagodniejsze zimy mogą generować szanse dla 

mieszkańców miasta poprzez: 

 Wydłużenie sezonu sportowo-rekreacyjnego,  

 Popularyzację i rozwój turystyki rowerowej w mieście, 

 Wydłużenie okresu wegetacyjnego roślin oraz wzbogacanie różnorodności biologicznej, 

 Stworzenie warunków dla rozwoju upraw roślin ciepłolubnych, 

 Wydłużenie sezonu remontowo-budowlanego, 

 Wzrost zysków płynących z turystyki, 

 Dalszy rozwój fotowoltaiki i produkcja energii z czystych źródeł. 

Mniejsza liczba dni z temperaturą przejściową oraz opadami śniegu ograniczy remonty nawierzchni 

drogowej po sezonie zimowym, a ponadto może korzystnie wpłynąć na zmniejszenie zachorowań na 

grypę.  
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Wzrost ilości opadów stwarza szansę poprawy bilansu wodnego w mieście oraz daje możliwość 

zretencjonowania wód do wykorzystania w okresach suchych oraz na cele przeciw pożarowe. Częste 

opady są ponadto korzystne dla jakości powietrza w mieście, oczyszczają ulice i zmniejszają ich 

zapylenie. 

Pozytywnie w kontekście jakości powietrza rozpatrywane są ponadto krótsze i cieplejsze zimy. Skutkują 

one krótszym okresem grzewczym, a co za tym idzie mniejszym zużyciem paliw. Silny wiatr natomiast 

ułatwia przewietrzanie miasta. 

5.7 WNIOSKI Z CZĘŚCI DIAGNOSTYCZNEJ 

Położenie geograficzne Chorzowa oraz sposób zagospodarowania miasta determinują jego wrażliwość 

na zmiany klimatu. Wykonane analizy wskazują, że Chorzów należy do miast, gdzie stwierdzono średnie 

ryzyko powodziowe z uwagi na brak na terenie miasta otwartego koryta rzecznego. Możliwe są 

podtopienia wynikające z struktury zagospodarowania dzielnic miasta ze znacznym udziałem terenów 

uszczelnionych w ogólnej powierzchni miasta., będące konsekwencją deszczy nawalnych czy burz.  

Uruchomione modele klimatyczne dla Chorzowa prognozują do 2050 roku m.in.: zwiększenie liczby dni 

upalnych oraz większe natężenie fal upałów, zmniejszenie liczby dni z temperaturą maksymalną poniżej 

0°C  oraz liczby dni z temperaturą minimalną poniżej -10°C, a także wzrost rocznej sumy opadów 

atmosferycznych, wzrost liczby dni z opadem>10 mm/d i >20 mm/d w roku. 

W wyniku prac Zespołu Ekspertów oraz Zespołu Miejskiego, w trybie warsztatowym dokonano wyboru 

czterech najbardziej wrażliwych sektorów/obszarów miasta, a także określono potencjał adaptacyjny 

miasta w ośmiu kategoriach, co posłużyło do wyznaczenia podatności miasta Chorzów na zmiany 

klimatu. Do najbardziej wrażliwych sektorów/obszarów miasta należą: gospodarka wodna, tereny 

zabudowy mieszkaniowej o dużej intensywności, transport i zdrowie publiczne/grupy wrażliwe.  

Wysoki potencjał adaptacyjny miasta stwierdzono dla kategorii: przygotowanie służb, mechanizmy 

informowania i ostrzegania społeczności miasta o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu, 

organizacja współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie zarządzania kryzysowego (dostęp do sprzętu 

i kadry ratowniczej), systemowość ochrony i kształtowania ekosystemów. Średni potencjał określony 

został w odniesieniu do kategorii: możliwości finansowe, sieć i wyposażenie instytucji i placówek 

miejskich w sektorze ochrony zdrowia i edukacji, istniejące zaplecze innowacyjne. 

Największą podatność (poziom wysoki) na zmiany klimatu w Chorzowie stwierdzono w sektorze zdrowie 

publiczne/grupy wrażliwe dla całej populacji, w tym dla grup wrażliwych: osoby powyżej 65 roku życia, 

dzieci < 5. roku życia, osoby przewlekle chore (choroby układu krążenia i układu oddechowego) osoby 

bezdomne w odniesieniu do zjawisk związanych z termiką powietrza, takich jak: temperatura 

maksymalna, stopniodni > 27, fale upałów, fale zimna, koncentracja zanieczyszczeń powietrza i smog. 

Ponadto dla komponentu osoby bezdomne najwyższą podatność dla temperatur minimalnych i fal 

zimna. W sektorze tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności największą podatność 

określono w odniesieniu do komponentu zwarta zabudowa śródmiejska w kontekście zjawisk 

termicznych związanych z falami upałów, MWC, deszczami nawalnymi, nagłymi powodziami miejskimi, 

koncentracją zanieczyszczeń, smogiem oraz silnym i bardzo silnym wiatrem. Podatność sektora 

transportu oceniono na poziomie średnim na zjawiska fluwialne (deszcze nawalne, ekstremalne opady 

śniegu). Uznano, że komponenty sektora transportu podatne są w niskim stopniu na zjawiska termiczne 

związane z ekstremalnymi temperaturami, silnym i bardzo silnym wiatrem, w tym w czasie burz. Sektor 

gospodarka wodna w Chorzowie cechuje się średnią podatnością na zjawiska fluwialne (deszcze 

nawalne, niedobory wody, powodzie nagłe/miejskie) oraz w niskim stopniu na zjawiska termiczne 

związane z ekstremalnymi temperaturami, koncentracją zanieczyszczeń i smogiem, a także silnym  

i bardzo silnym wiatrem, w tym w czasie burz. 
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Prace diagnostyczne zakończone zostały określeniem dla miasta Chorzowa ryzyk wynikających ze 

zmian klimatu. Na podstawie prac warsztatowych z udziałem interesariuszy, ryzyka na bardzo wysokim 

poziomie oszacowano dla 3 najbardziej wrażliwych sektorów tj. zdrowia publicznego/grup wrażliwych 

(osoby powyżej 65 roku życia i osoby przewlekle chore w odniesieniu do fal upałów), gospodarki wodnej 

(podsystem gospodarki ściekowej, infrastruktura przeciwpowodziowa) i terenów zwartej zabudowy 

mieszkaniowej o wysokiej intensywności (zwarta zabudowa historyczna, zwarta zabudowa śródmiejska) 

w odniesieniu do deszczy nawalnych oraz powodzi nagłych/miejskich. W sektorze transportu nie 

stwierdzono bardzo wysokiego ryzyka dla żadnego z analizowanych czynników klimatycznych i zjawisk 

pochodnych, a jedynie ryzyko wysokie związane z termiką powietrza, deszczami nawalnymi, 

powodziami nagłymi/ miejskimi oraz silnymi i bardzo silnymi wiatrami w tym z burzami. 

Analiza ryzyk była podstawą do zbudowania celów szczegółowych, których realizacja pozwoli na 

osiągnięcie celu nadrzędnego Planu Adaptacji dla miasta Chorzów. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Wizja adaptacji 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 

gospodarczego mieszkańców miasta odbywać się będzie w harmonii z przyrodą 

i z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń. W kontekście zagrożeń, jakie dla 

miasta 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 Chorzowa do zmian klimatu został opracowany w celu przygotowania władz miasta i 

mieszkańców do świadomego i odpowiedzialnego reagowania na zmiany klimatu oraz wynikające z nich 

zagrożenia.  

WIZJA ADAPTACJI MIASTA DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030 

 

CEL NADRZĘDNY PLANU ADAPATCJI 

 

KIERUNKI STRATEGICZNE PLANU ADAPATCJI 

CELE SZCZEGÓŁOWE PLANU ADAPTACJI 

1. Zwiększenie odporności miasta na występowanie ekstremalnych opadów 

2. Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych/ miejskich 

3. Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane z temperaturą powietrza 

4. Zwiększenie odporności miasta na występowanie suszy 

5. Zwiększenie odporności miasta na negatywne skutki zwiększonej koncentracji  

zanieczyszczeń powietrza 

6. Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane z występowaniem wiatru 

Do roku 2030 miasto Chorzów będzie miastem gotowym na wyzwania wynikające ze zmian 

klimatu, posiadającym wysoką odporność i znaczny potencjał adaptacyjny, chroniącym, swój 

kapitał przyrodniczy i zapewniającym bezpieczeństwo mieszkańcom 

Stworzenie nowoczesnej infrastruktury i przestrzeni publicznej dla rozwoju gospodarki i komfortu 

życia mieszkańców oraz podniesienia/wzrostu potencjału adaptacyjnego miasta do skutków zmian 

klimatu 

1. Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych  

2. Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych/miejskich 

3. Zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur maksymalnych, 

4. Zwiększenie odporności miasta na występowanie okresów bezopadowych z wysoką 

temperaturą 

5. Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal upałów 

6. Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal zimna 

7. Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "miejska wyspa ciepła" 

8. Zwiększenie odporności miasta na występowanie przekroczeń norm stężeń 

zanieczyszczeń powietrza 

9. Zwiększenie odporności miasta na występowanie smogu  

10. Zwiększenie odporności miasta na występowanie silnego i bardzo silnego wiatru 

11. Zwiększenie odporności miasta na występowanie burz (w tym burz z gradem) 
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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, 

wymaga działania w różnych obszarach funkcjonowania miasta - jego organizacji, 

edukacji i ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach oraz rozwiązań technicznych w 

przestrzeni miasta. Plan Adaptacji zawiera działania organizacyjne, edukacyjno-

informacyjne i działania techniczne.  
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Głównym celem Planu Adaptacji jest zwiększenie odporności miasta na przewidywany w perspektywie 

2030 roku wzrost częstości i intensywności występowania fal upałów oraz okresów bezopadowych z 

wysoką temperaturą, wzrost częstości i intensywności występowania deszczy nawalnych skutkujących 

podtopieniami oraz na występowanie smogu poprzez podjęcie wielu działań adaptacyjnych dających 

efekt synergii. Działania adaptacyjne pomogą miastu przystosować się do zmian klimatu, redukując 

podatność sektorów/obszarów miasta: gospodarki wodnej, terenów zabudowy mieszkaniowej o dużej 

intensywności, transportu i zdrowia publicznego/grup wrażliwych. 

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

sposób uwzględniający m. in. kryteria zrównoważonego rozwoju, efektywności kosztowe oraz 

synergicznego oddziaływania efektów działania w ograniczaniu również innych zagrożeń.  

Zwiększenie gotowości i zdolności do reagowania na skutki zmian klimatu opisane przez cele 

szczegółowe wymaga działań w różnych obszarach funkcjonowania miasta - jego organizacji, edukacji 

i ostrzegania 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 

przestrzennego, 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 

klimatyczną i propagujące dobre praktyki adaptacyjne. Pozwalają one uodpornić miasto i jego 

mieszkańców poprzez odpowiednie programy edukacyjne i zintensyfikowane działania informacyjne.  

Działania techniczne są to działania o charakterze inwestycyjnym obejmujące budowę nowej lub 

modernizację istniejącej infrastruktury, która przyczynia się do ochrony miasta przed negatywnymi 

skutkami zmian klimatu. 

Lista działań adaptacyjnych tworzy opcję adaptacyjną. Działania wchodzące w jej skład zostały 

wypracowane w trybie warsztatowym i następnie ocenione narzędziami analitycznymi: analizą 
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wielokryterialną oraz analizą kosztów i korzyści w ramach analizy opcji. Opcja ta zawiera działania 

odpowiadające na najważniejsze dla miasta zagrożenia związane ze zmianami klimatu.  

Zestawienie działań adaptacyjnych wybranych dla Chorzowa przedstawia Tabela 8. 
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Tabela 8  Działania adaptacyjne wybrane dla miasta Chorzowa 

Działania adaptacyjne 

Koszt działań adaptacyjnych:  

569 811 625 [zł] 

 

L.p. Nazwa działania Opis działania Efekt realizacji 

Instytucje/ służby 

odpowiedzialne za 

realizację 

Koszt 

wdrożenia [zł] 

Horyzont 

czasowy 

1. Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Chorzowie 308 357 573 2018 -2021 

1.1. 

Utrzymanie w pełnej 
sprawności technicznej 
istniejących układów 
wodociągowo-
kanalizacyjnych 

Działanie polega na: 

 utrzymaniu sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 191,06 km wraz z pompowniami wody w ilości 21 
obiektów;  

 utrzymaniu sieci kanalizacyjnej o długości 193,45 km (kanalizacja sanitarna 22,5 km, ogólnospławna 
144,58 km; deszczowa 26,37 km) wraz przepompowniami ścieków w ilości 15 obiektów 

 modernizacji parku sprzętowego wodociągów.  
Na wypadek zaniku zasilania w energię elektryczną z sieci miejskich obiekty jakimi są pompownie wody i 
przepompownie ścieków, przygotowane są do pracy z wykorzystaniem mobilnych agregatów prądotwórczych.  
 
Realizacja celu szczegółowego:  
Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych/miejskich 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne  

 Zwiększenie odporności 
miasta na negatywne skutki 
deszczy nawalnych oraz 
powodzi nagłych/miejskich, 

 Zmniejszenie się liczby 
zalanych piwnic w ciągu roku, 

 Zmniejszenie procentowego 
udziału strat wody w sieci [%], 

 Zmniejszenie wskaźnika 
jednostkowego zużycia wody 
na mieszkańca [m3/os*d], 

 Zmniejszenie się liczby awarii 
sieci wod – kan w mieście, 

 Zmniejszenie się liczby miejsc 
występowania podtopień/ 
zalań ulic na skutek deszczy 
nawalnych 

 

Chorzowsko – 
Świętochłowickie 
Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji  
 

  

1.2. 

Utrzymanie w 
bezodpływowych zbiornikach 
wodnych poziomu lustra 
wody pozwalającego na 
przyjęcie wody z deszczy 
nawalnych 

Działanie dotyczy takich obiektów jak: staw Amelung, staw Brzezińska, staw Herman, zbiornik retencyjny osiedla 

Planty Śląskie. 

Realizacja celu szczegółowego:  
Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych/miejskich 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

  

1.3. 

Przebudowa i rozbudowa 

sieci wodociągowo – 

kanalizacyjnej 

Dotyczy 16 lokalizacji na terenie miasta 

 

Realizacja celu szczegółowego:  
Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych/miejskich 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

  

1.4. 

Budowę sieci wodociągowo – 
kanalizacyjnej oraz 
kanalizacji deszczowej wraz z 
retencją wód opadowych na 
nowych terenach 
inwestycyjnych 

Dotyczy 6 lokalizacji na terenie miasta  
 
Realizacja celu szczegółowego:  
Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych/miejskich 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

  

2. Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka WPKiW S.A. 28 578 754 2018 - 2021 

2.1. 

Modernizacja systemu 
pompowania wody ze stawu 
Przystań w kierunku stawu 
Hutnik 
 

Działanie dotyczy odcinka ok 800 m wraz z systemem rozsączania wody do utworzonych polderów zalewowych oraz 
systemu swobodnego rozsączania powrotnego do stawu Przystań poprzez staw Perkoz i Cichy Zakątek.  
 
Realizacja celu szczegółowego:  
Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

 Zmniejszenie się liczby 
zalewanych miejsc 
występowania podtopień/ zalań 
na skutek deszczy nawalnych 
w ciągu roku,  

 Zmniejszenie procentowego 
udziału strat wody w sieci [%],  

 Zmniejszenie wskaźnika 
jednostkowego zużycia wody 
na [m3/os*d],  

 Zmniejszenie się liczby awarii 
sieci wod – kan w WPKiW  

 Wzrost usług ekosystemowych 
WPKiW  

 

  

2.2. 
Modernizacja Kanału 
Regatowego  
 

Modernizacja Kanału Regatowego obejmie wykonanie prac wodnych oraz przebudowę nadbrzeży w tym 
wzmocnienie kanału regatowego, wykonanie systemu przepustów wodnych do stawu w Rosarium oraz 
wybudowanie przystani sprzętu wodnego.  
 
Realizacja celu szczegółowego:  
Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

  

2.3. 
Modernizacji Śląskiego 
Ogrodu Zoologicznego  

Modernizacja obejmie: uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej oraz rozdzielczego rozprowadzania wód 
opadowych do kanału regatowego, odwodnienie korony kotliny dinozaurów, budowę fontanny, budowę 5 zbiorników 
dla rozrodu płazów, rozszczelnienie powierzchni utwardzonych, ochronę powierzchni zielonych.  
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Działania adaptacyjne 

Koszt działań adaptacyjnych:  

569 811 625 [zł] 

 

L.p. Nazwa działania Opis działania Efekt realizacji 

Instytucje/ służby 

odpowiedzialne za 

realizację 

Koszt 

wdrożenia [zł] 

Horyzont 

czasowy 

  
Realizacja celu szczegółowego:  
Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

3. 

Budowa systemu informacji o zagrożeniach w przestrzeni publicznej 

 

Właściwe wydziały Urzędu 
miasta powołane przez 
Prezydenta Miasta, 
Zespół Zarządzania 
Kryzysowego  

 

324 976 

 

2019 -2030 

3.1 

Rozszerzenie 
ogólnodostępnego, 
bezpłatnego i 
niewymagającego żadnych 
działań ze strony 
mieszkańców systemu 
informacji o zagrożeniach  

System obejmie:  

 rozmieszczenie telebimów w centrach dzielnic miasta, w miejscach częstego przebywania ludzi,  

 montaż tablic elektronicznych z rozkładem jazdy na przystankach autobusowych i stacjach kolejowych 
(pełniące na co dzień funkcję informującą o przyjazdach/odjazdach pojazdów komunikacji miejskiej i 
regionalnej, w obliczu zagrożenia wyświetlają ostrzeżenia),  

 montaż monitorów w autobusach i tramwajach KZK GOP, w pociągach Kolei Śląskich,  

 montaż lokalizatorów w galeriach handlowych.  
 
Realizacja celu szczegółowego:  
Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

Wzrost świadomości społecznej z 
powodu rozbudowanego systemu 
ostrzegania przed zagrożeniami 
wynikającymi z wystąpienia 
ekstremalnych zjawisk 
klimatycznych i zjawisk 
pochodnych  

   

3.2 

Uzupełnienie informacji PMŚ 
o zagrożeniach  
związanych ze złą jakością 
powietrza na poziomie 
regionu o informacje 
dotyczące zróżnicowania 
tego zagrożenia na terenie 
miasta  

Uruchomienie pomiarów ciągłych jakości powietrza w obszarach zabudowy mieszkaniowej poszczególnych dzielnic 
miasta, powiązanych systemem transmisji danych na dedykowany serwer i uruchomienie dynamicznej mapy stężeń 
zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta, powszechnie udostępnianej mieszkańcom. Forma udostępniania tych 
informacji zostanie określona po przeprowadzeniu badań sondażowych na temat preferowanych przez mieszkańców 
ścieżek informacyjnych  
 
Realizacja celu szczegółowego:  
Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

   

3.3 

Wykonanie ekspertyzy n.t. 
zróżnicowania wielkości 
rocznej sumy opadów i 
maksimów dobowych 
opadów w poszczególnych 
dzielnicach miasta,  

Zróżnicowana rzeźba terenu i obserwowane zróżnicowanie występowania opadów i burz na terenie miasta wymaga 

określenia lokalnego zróżnicowania przestrzennego rozkładu sumy opadów i maksimów dobowych w 

poszczególnych dzielnicach miasta  

 

Realizacja celu szczegółowego:  
Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych/miejskich 

Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

   

3.4 
Coroczna ocena zmienności 
zasięgu MWC  

Kontrola efektywności wdrażaniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu przy użyciu metod teledetekcji (analiza 
zdjęć satelitarnych)  
 
Realizacja celu szczegółowego: 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "miejska wyspa ciepła” 
Typ działania: Informacyjno - edukacyjne 

   

3.5. 

Uruchomieniu infolinii i 

alertów sms’owych o 

zagrożeniach  

Rozbudowany system ostrzegania przed zagrożeniami wynikającymi z wystąpieniem ekstremalnych zjawisk 
klimatycznych i zjawisk pochodnych  
 
Realizacja celu szczegółowego:  
Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

   

4. Rozbudowa systemu ograniczania niskiej emisji komunalnej oraz budynków użyteczności publicznej w Chorzowie  90 518 349 2019 - 2030 

4.1. 
Ustanowienie programu 
ograniczenia niskiej emisji w 

Działanie obejmie: 

 zwiększenie nakładów na finansowanie istniejącego systemu,  
 Znaczące obniżenie 

stężeń zanieczyszczeń 
Prezydent Miasta,   
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Działania adaptacyjne 

Koszt działań adaptacyjnych:  

569 811 625 [zł] 

 

L.p. Nazwa działania Opis działania Efekt realizacji 

Instytucje/ służby 

odpowiedzialne za 

realizację 

Koszt 

wdrożenia [zł] 

Horyzont 

czasowy 

mieście zgodnego z uchwałą 
antysmogową Sejmiku 
Województwa Śląskiego 

 zachętę finansową do zakupu źródeł ciepła opartych na OZE w celu wytwarzania c.o lub/i c.w.u,  

 przyłączenie do sieci ciepłowniczej,  

 zachęty dla realizacji przyłączy do zdalnej sieci ciepłowniczej poprzez gwarancję stałej ceny przez okres 

kilku lat, (porozumienia z dostawcą energii, preferencyjne warunki dla nowo podłączanych użytkowników), 

 dopłaty do wymiany kotłów, 

 dopłaty dla najuboższych do zakupu paliw odpowiedniej jakości lub preferencyjne zakupy paliw o 
najlepszych standardach dla najuboższych rodzin, 

 informowanie mieszkańców o innych istniejących aktualnie możliwościach dofinansowywania źródeł ciepła 
np. program WFOŚiGW STOP SMOG, NFOŚiGW (kredyt Prosument II)  

 działania edukacyjne, szczególnie dla młodzieży i dzieci, nt. szkodliwości spalania śmieci w przydomowych 
kotłach i piecach,  

 działania edukacyjne nt. paliw, kotłów, prawidłowości prowadzenia procesu spalania,  

 działania edukacyjne nt. wpływu niskiej emisji komunalnej na stan zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego, wpływu stanu powietrza na zdrowie mieszkańców, ilości zgonów powodowanych złą 
sytuacją aerosanitarną. 

 
Realizacja celu szczegółowego:  
Zwiększenie odporności miasta na występowanie przekroczeń norm stężeń zanieczyszczeń powietrza 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie smogu 

Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

powietrza 
atmosferycznego 
powodowanych niską 
emisją komunalną  

 

 Znaczące obniżenie 
narażenia 
środowiskowego oraz 
ryzyka zdrowotnego 
mieszkańców 
wynikającego z 
ponadnormatywnych 
stężeń zanieczyszczeń 
powietrza 
atmosferycznego 
powodowanych niską 
emisją komunalną.  

 

 Miarą realizacji celu 

będzie redukcja wielkości 

emisji zanieczyszczeń 

pochodzących z niskiej 

emisji komunalnej  

Rada Miasta,  

 

Wydział Ochrony 

Środowiska, 

 

Wydział Promocji i 

Komunikacji Społecznej 

4.2 

Program termomodernizacji 
budynków użyteczności 
publicznej oraz budynków 
mieszkalnych 
 

Działanie obejmie dotychczas niezmodernizowane budynki szkół, przedszkoli, placówek kulturalno – oświatowych, 

sportowych oraz infrastrukturę służby zdrowia. 

Programem objęte zostaną także prywatne budynki mieszkalne, dla których dofinansowanie inwestycji obejmie 

koszty audytu energetycznego. 

 

Realizacja celu szczegółowego: 

Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

Poprawa stanu technicznego 
budynków, zapewniającego lepszy 
komfort życia mieszkańców 
korzystających z budynków 
użyteczności publicznej oraz w 
miejscu zamieszkania, a także: 

 zwiększenie odporności 
miasta na występowanie 
wyższych temperatur 
maksymalnych, 

 zwiększenie odporności 
miasta na występowanie 
fal upałów, 

 zwiększenie odporności 
miasta na występowanie 
fal zimna, 

 zwiększenie odporności 
miasta na występowanie 
zjawiska "miejska wyspa 
ciepła", 

 zwiększenie odporności 
miasta na występowanie 
deszczy nawalnych 

Wydział Geodezji i 

Gospodarki 

Nieruchomościami 

 

Wydział Inwestycji 

Komunalnych 

 

Wydział Usług 

Komunalnych 

  

5. 
Modyfikacja systemu 
organizacji ruchu pojazdów 
spalinowych w mieście 

Działanie obejmie:  
 zamknięcie dla ruchu pojazdów wybranych ulic w centrum miasta;   
 zakaz wjazdu samochodów niespełniających odpowiednich norm emisji spalin EURO (obowiązek posiadania 

na pojeździe naklejek określających normę EURO);  
 ograniczenie ruchu prywatnych samochodów w sytuacji alarmu smogowego (np. numery parzyste lub 

nieparzyste);   
 ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w centrum miasta;   

 ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do 

powietrza, zwłaszcza w 

sytuacjach występowania 

epizodów podwyższonych 

stężeń,  

Prezydent Miasta Chorzów,  

 

MZUiM 

 

Wydział Inwestycji 

Komunalnych 

20 490 267 2019 - 2030 
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Działania adaptacyjne 

Koszt działań adaptacyjnych:  

569 811 625 [zł] 

 

L.p. Nazwa działania Opis działania Efekt realizacji 

Instytucje/ służby 

odpowiedzialne za 

realizację 

Koszt 

wdrożenia [zł] 

Horyzont 

czasowy 

 budowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodowym w mieście (ITS)  
 wprowadzenie ułatwień dla komunikacji miejskiej (np. poprzez przesunięcie miejsc parkingowych przy 

przystankach, wydzielenie pasów dla autobusów i pojazdów uprzywilejowanych);  
 wprowadzanie darmowego transportu miejskiego dla mieszkańców;  
 budowa nowych parkingów (w tym podziemnych i nadziemnych)  
 budowa obwodnicy wschodniej na kierunku Katowice - Bytom,  
 budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych (Carport) 
 

 
Realizacja celu szczegółowego: 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie przekroczeń norm stężeń zanieczyszczeń powietrza, 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie smogu 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

 

 udrożnienie ruchu 

pojazdów,  

 ułatwienie przejazdu 

komunikacji miejskiej, 

pojazdów 

uprzywilejowanych i 

rowerów,  

 ułatwienie ruchu 

pieszego. 

6. Dostosowanie systemu komunikacji publicznej do skutków zmian klimatu  25 822 437 2019 - 2030 

6.1. 

 
Podnoszenie standardów 
komunikacyjnych 

Poddziałanie obejmie dostosowanie infrastruktury komunikacji publicznej (zarówno miejskiej, jak i dalekobieżnej z 

której korzysta miasto) do warunków wynikających ze zmian klimatu polegające na: 

 montażu elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu autobusu/tramwaju, a także o możliwych 

utrudnieniach,  

 zwiększeniu częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej, 

 zainstalowaniu klimatyzatorów w autobusach i tramwajach, zapewniających wydajne ogrzewanie pojazdów 

zimą oraz chłodzenie latem,  

 przystosowanie wiat przystankowych do ogrzewania w przypadku wystąpienia bardzo silnych mrozów, 

 zadaszeniu wiat przystankowych,   

 zwiększeniu liczby tzw. "zielonych" przystanków. 

 
Realizacja celu szczegółowego: 
Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

 niezawodność i komfort 

podróżowania środkami 

komunikacji publicznej, 

 zwiększenie 

zainteresowania 

mieszkańców miasta 

podróżowaniem środkami 

komunikacji zbiorowej,  

 zmniejszenie ruchu 

samochodowego w 

obrębie centrum miasta,  

 redukcja natężenia ruchu 

i poprawa jakości 

powietrza (zmniejszenie 

emisji CO2 i innych 

szkodliwych substancji),  

 wydajna ekonomicznie i 

ekologiczna komunikacja 

zbiorowa w mieście 

Organ wykonawczy i 

właściwe komórki 

organizacyjne Urzędu 

miasta, a także organizator 

transportu publicznego w 

mieście KZK GOP, 

Tramwaje Śląskie S.A. 

 2030 

6.2.  

 

Zintegrowany projekt 
modernizacji i rozwoju 
infrastruktury tramwajowej w 
Aglomeracji Śląsko – 
Zagłębiowskiej wraz z 
zakupem taboru 
tramwajowego 

W Chorzowie w ramach tego projektu przewidziane są następujące zadania:  

 modernizacja  infrastruktury torowo – sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie, 

 modernizacja torowiska tramwajowego w osi ul. Hajduckiej w Chorzowie, 

 modernizacja torowiska tramwajowego w Chorzowie w ul. Powstańców od Rynku do ul. B. Chrobrego wraz 

z siecią, 

 modernizacja układu torowo – sieciowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie, 

 mrzebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na odcinku od wiaduktu przy Hucie Kościuszko do ul. 

Metalowców. 

W zakresie zadania związanego z zakupem taboru tramwajowego planuje się: 

 zakup 8 wagonów wieloczłonowych o długości 30 – 32 m, o minimalnej pojemności wynoszącej 200 osób / 

wagon, 

 zakup 27 wagonów wieloczłonowych o długości 22 – 25 m, o minimalnej pojemności wynoszącej 155 osób 

/ wagon, 

 zakup 10 wagonów jednoczłonowych o długości minimalnej 13,5 m, o minimalnej pojemności wynoszącej 

90 osób / wagon. 

Nowy tabor tramwajowy będzie obsługiwał także linie tramwajowe na terenie Chorzowa. 

 

Realizacja celu szczegółowego: 

Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

Tramwaje Śląskie S.A..  2022 
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Działania adaptacyjne 

Koszt działań adaptacyjnych:  

569 811 625 [zł] 

 

L.p. Nazwa działania Opis działania Efekt realizacji 

Instytucje/ służby 

odpowiedzialne za 

realizację 

Koszt 

wdrożenia [zł] 

Horyzont 

czasowy 

6.3. 
Zintegrowany projekt 
modernizacji infrastruktury 
autobusowej 

KZK GOP w swojej strategii do roku 2020 przewiduje: 

o wymianę pojazdów na pojazdy o mniejszej emisji CO2 (wymiana przestarzałego taboru),  

o zakup autobusów elektrycznych. 

Nowy tabor autobusowy będzie obsługiwał także linie transportu publicznego na terenie Chorzowa. 

 

Realizacja celu szczegółowego: 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie przekroczeń norm stężeń zanieczyszczeń powietrza, 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie smogu 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

 

KZK GOP/ od 2019 r. organ 

GZM odpowiedzialny za 

transport publiczny w 

metropolii 

 2030 

7. 

Budowa i rozwój systemu błękitnej i zielonej infrastruktury 

 

 

Prezydent Miasta 

Rada Miasta 

Wydziały UM wg 

kompetencji 

37 504 258 2019 - 2030 

7.1. 
Uporządkowanie gospodarki 
wodami opadowymi i 
roztopowymi 

W ramach porządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi objęte będą zbiorniki retencyjne - 1,5 ha, 

system drenażu otwartego i podziemnego – 2 ha, przepompownie w rejonie ul. Łagiewnickiej. 

 

Realizacja celu szczegółowego: 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych, 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych/miejskich 

Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

Działanie to przyczyni się do 
redukcji ryzyk spowodowanych 
niepożądanymi zjawiskami 
meteorologicznymi i ich skutkami 
w otoczeniu np. podtopieniami, 
MWC, suszą miejską, itp. dla 
populacji i grup wrażliwych, 
infrastruktury przeciwpowodziowej, 
transportu drogowego i 
miejskiego, 
terenów zwartej zabudowy 

mieszkaniowej 

   

7.2. 

Rewitalizacja 
zdegradowanego obszaru 
stawu Herman 
 

Oczyszczenie wód stawu Herman, uszczelnienie jego dna, likwidacja nielegalnych ujść kanalizacji bytowej do 

akwenu, ukształtowanie terenu, sadzenie drzew i krzewów - 50 szt., założenie trawników, wprowadzenie szuwarów 

(100 bylin przybrzeżnych) budowa ścieżek, placyków, placu zabaw 

 

Realizacja celu szczegółowego: 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych, 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych/miejskich 

Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

   

7.3. 
Rewitalizacja Doliny Górnika 
 

Poddziałanie dotyczy wykonania zadań na powierzchni 16 ha obejmujących: 

- Wymianę nawierzchni ścieżek na asfaltową na powierzchni 1300x3m, 

- Nasadzenia drzew i krzewów przydatnych ptakom – 50 szt., 

- Budowę placów z ławkami (8x8m) – 5 szt., 

- Budowę placu zabaw, 

- Budowę pomostów nad wodą - 12 szt. 

W przygotowaniu jest waloryzacja terenu i projekt zagospodarowania 

 

Realizacja celu szczegółowego: 

Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

   

7.4. 
Rewaloryzacja Parku 
Hutników 

- Wprowadzenie wzorów plastycznych w postaci nasadzeń bylinowych z roślin cienioznośnych na pow. 500 m2, 12 

500 sztuk bylin 

- Wprowadzenie roślin okrywowych w części południowo-zachodniej na pow.  2 000 m2, 50 000 szt. bylin. 

- Budowa systemu nawadniającego dla pól bylinowych na powierzchni 2 500 m2 

 

Realizacja celu szczegółowego: 

Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

   

7.5. 

 
Kompleksowe 
zagospodarowanie i 

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, w tym: 

Budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni szutrowej – 4020 m, 
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kontynuacja działań 
ochronnych w obszarze 
„Żabich Dołów” 

Budowa ścieżek rowerowych asfaltowych wzdłuż ul. Kluczborskiej – 670 m, 

Budowa głównej sieci drogowej o nawierzchni typu TerraWay długości 2 450 m, 

Remont nawierzchni asfaltowej o długości 640 m, 

4 punkty edukacyjne (20x20m nawierzchnia szutrowa, altana 8x8m z zielonym dachem, tablice edukacyjne 20 szt., 

ławki 20 szt., kosze 4 szt.), 

Budowa pomostów obserwacyjnych – 30 szt., 

Budowa parkingu na 60 samochodów, 

Budowa czatowni – 10 szt., 

Ustawienie ławek co 100 m - 71 szt., 

Ograniczenie rozwoju roślinności inwazyjnej na powierzchni 3 ha.  

 

Realizacja celu szczegółowego: 

Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

7.6. 

Rewitalizacja terenów 
zdegradowanych dla 
zapewnienia im 
odpowiednich walorów 
gospodarczych i 
rekreacyjnych  

Jest koncepcja zagospodarowania dla części terenu na cele rekreacyjne, a od strony ul. Łagiewnickiej teren 

przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową. 

W ramach rewitalizacji terenów zdegradowanych rewitalizacją objęte będą tereny z przeznaczeniem na parkingi na 

200 aut, ścieżki pieszo-rowerowe oraz obiekty małej architektury z ławkami na powierzchni - 6 ha. 

 

Realizacja celu szczegółowego: 

Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

Działanie to przyczyni się do 
redukcji ryzyk spowodowanych  
niepożądanymi zjawiskami 
meteorologicznymi i ich skutkami 
w otoczeniu np. podtopieniami, 
MWC, suszą miejską, etc. dla 
populacji i grup wrażliwych, 
infrastruktury przeciwpowodziowej, 
transportu drogowego i 
miejskiego, 
terenów  zwartej zabudowy 

mieszkaniowej 

   

7.7. 

Modernizacja systemów 
napowietrzania i obiegu wody 
dla zapewnienia prawidłowej 
gospodarki wodnej w 
stawach w Parku Róż 

Jest aktualny projekt dla rewitalizacji stawów. Obejmie ona pogłębienie, oczyszczenie, napowietrzenie i 

uregulowanie linii brzegowej stawów. 

Realizacja celu szczegółowego: 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych, 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych/miejskich 

Typ działania: Techniczne 

   

7.8. 
Rewitalizacja stawu Amelung 
II 
 

Modernizacja systemów napowietrzania i zasilania wodami podziemnymi dla zapewnienia obiegu wody i prawidłowej 

gospodarki wodnej. 

 

Realizacja celu szczegółowego: 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych, 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych/miejskich 

Typ działania: Techniczne 

   

7.9. 
Rewitalizacja i pielęgnacja 
terenów zieleni WPKiW 

Rewitalizacja obejmie korektę drzewostanu na terenach o intensywnych funkcjach rekreacyjnych. Miejscami nastąpi 

wymiana drzew gatunków przedplonowych na drzewa rodzimych gatunków szlachetnych. Nastąpi wprowadzenie 

szlachetnych gatunków wysokiej roślinności, niskiej oraz bylin. Przewiduje się zakładanie nowych ogrodów 

tematycznych. 

 

Realizacja celu szczegółowego: 

Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

   

8. 
Rozbudowa ścieżek 
rowerowych i ciągów 
pieszych 

Działanie obejmuje następujące zadania: 

 wytyczenie i budowę nowych ścieżek rowerowych;  

 tworzenie stref komunikacji rowerowej w obszarach zabudowy miejskiej;   

 tworzenie stref ograniczonej prędkości dopuszczalnej dla pojazdów w dzielnicach;   

 wydzielenie ścieżek, traktów w ramach istniejącej infrastruktury;   

 Zwiększenie liczby 

mieszkańców 

korzystających z rowerów 

 jako środka transportu i 

do celów rekreacyjnych, 

Organ miasta 

odpowiedzialny za 

infrastrukturę związaną z 

nadzorem i utrzymaniem 

ścieżek rowerowych 

10 474 472 2019 - 2030 
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 budowę, remonty kładek nad przeszkodami (kolej, droga szybkiego ruchu);   

 udrożnienie zablokowanych dawnych ciągów komunikacyjnych (jeżeli możliwe);   

 przeciwdziałanie fragmentacji ścieżek rowerowych poprzez zapisy w MPZP;   

 tworzenie bezpiecznych parkingów dla rowerów; 

 wprowadzanie usługi rowerów miejskich – budowa 46 stacji (wypożyczalni na 460 rowerów) i parkingów.  

Wg Planu gospodarki niskoemisyjnej założono budowę 10 km nowych ścieżek. Na etapie projektu znajdują się 4 

lokalizacje dotyczące połączenia ścieżek rowerowych w Chorzowie ze ścieżkami rowerowymi w miastach 

ościennych (Projekt LUMAT): Pnioki – Amelung (Świętochłowice – Chorzów), Pnioki – Herman (Świętochłowice – 

Chorzów), ul. Brzozowa do Kokocińca (Chorzów – Katowice). 

 

Realizacja celu szczegółowego: 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie przekroczeń norm stężeń zanieczyszczeń powietrza, 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie smogu 

Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

 Zmniejszenie narażenia 

populacji i grup 

wrażliwych na stężenia 

zanieczyszczeń powietrza 

wynikające z emisji 

zanieczyszczeń z 

transportu drogowego,  

 Zmniejszenie narażenia 

rowerzystów na 

zanieczyszczenia 

powietrza wzdłuż tras 

komunikacyjnych. 

9. 

Budowa systemu 
rozwiązań dla zapewnienia 
komfortu termicznego 
mieszkańców 

Działania w tym zakresie muszą być poprzedzone szczegółową analizą stanu faktycznego działań podjętych przez 

miasto do tej pory. Działania organizacyjne obejmą:  

 modyfikacje w dokumentach strategicznych miasta harmonogramów i lokalizacji elementów 

infrastruktury przenośnej, wpływające na podniesienie komfortu termicznego mieszkańców 

latem i zimą,  

 Opracowanie instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia ekstremalnych temperatur w 

celu ostrzegania grup populacji wrażliwych, 

 Uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zwiększonego % 

udziału powierzchni biologicznie czynnych, w szczególności w ścisłym centrum miasta.  

 Uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lokalizacji parków 

fontann na terenie miasta, które obniżałyby odczuwalną temperaturę w dni gorące i upalne. 

 Ponowna analiza lokalizacji i harmonogramu rozmieszczenia kurtyn wodnych (latem), 

promienników ciepła (zimą), 

 Przygotowanie instrumentu zachęty (fundusz, dofinansowanie) dla inwestorów oraz właścicieli 

budynków indywidualnych do aplikowania w swoich realizacjach rozwiązań takich jak zielone 

dachy/ zielone ściany/ ogrody deszczowe, w szczególności w ścisłym centrum miasta oraz w 

pozostałych dzielnicach, 

 Przygotowanie instrumentu zachęty (fundusz, dofinansowanie) dla inwestorów oraz budynków 

indywidualnych do aplikowania w swoich realizacjach o klimatyzację mieszkań i budynków 

użyteczności publicznej, 

 Przygotowanie / rewizja instrukcji postępowania w przypadku występowania ekstremalnych 

zjawisk pogodowych, tworzonych w ramach Miejskich/Gminnych Planów Zarządzania 

Kryzysowego. 

Zidentyfikowane i przewidziane zadania w ramach systemu poprawy komfortu termicznego mieszkańców w 

Chorzowie to: 

o rewitalizacja stawu Herman przy ul. Stacyjnej,  

o budowa systemu napowietrzania i zasilania wodami podziemnymi stawu Amelung II przy ul. 

Żołnierzy Września, 

o budowa systemów napowietrzania i zasilania wodami podziemnymi stawów w Parku Róż przy ul. 

Astrów, 

o rewitalizacja stawu w Dolinie Górnika przy ul. Głównej,   

 Podniesienie komfortu 

termicznego 

mieszkańców i jakości 

życia w mieście, 

 zmniejszenie liczby 

zgonów w trakcie 

występowania 

ekstremalnych 

temperatur,  

 zmniejszenie liczby osób 

z udarem lub zasłabnięć 

w trakcie występowania 

ekstremalnych temperatur 

dodatnich,  

 zmniejszenie liczby osób 

z odmrożeniem, 

wychłodzeniem,  

 zmniejszenie strat 

ekonomicznych 

związanych z naprawą 

infrastruktury miejskiej 

(drogi, instalacje i 

urządzenia 

hydrotechniczne), 

 zwiększenie % udziału 

błękitno-zielonej 

infrastruktury w 

powierzchni miasta 

Prezydent Miasta,  

 

właściwe komórki 

organizacyjne UM, 

 

Miejskie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 

47 700 000 2019 - 2030 
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o przebudowa Pl. Hutników wraz z budową tężni solankowej, 

o przebudowa rynku –uporządkowanie zieleni oraz budowa „placu wodnego” - systemu szeregu 

fontann na szczelnej nawierzchni, 

o budowa wodnego placu zabaw w każdej dzielnicy miasta. 

 

Realizacja celu szczegółowego: 

Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

10. 

Techniczne i nietechniczne 
zabezpieczenie 
zagrożonych budynków i 
infrastruktury krytycznej w 
strefie zagrożenia 

Działanie będzie polegać na technicznym i nietechnicznym zabezpieczeniu budynków i obiektów infrastruktury 

krytycznej (urządzenia i ich osprzęt istotne z punktu widzenia niezakłóconego funkcjonowania miasta – stacje trafo, 

przepompownie, stacje redukcji gazu, sieci naziemne itp.) przed konsekwencjami ekstremalnych zjawisk 

klimatycznych (deszcze nawalne, mrozy, upały, huragany, itp.).  

Dla budynków i obiektów infrastruktury krytycznej zagrożonych ulewnymi deszczami wśród technicznych 

zabezpieczeń znajdą się: systemy mobilnych zamknięć/paneli w otworach okiennych i drzwiowych, stosowanie 

wodoodpornych materiałów budowlanych, stosowanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych wraz z 

uszczelnieniem przejść przez ściany i podłogi wszystkich przyłączy, podwyższenie wejścia do budynku, stosowanie 

zasuw burzowych i klap zabezpieczających przed cofaniem się ścieków w wyniku wystąpienia powodzi i innych 

zabezpieczeń.  

 

W obiektach użyteczności publicznej takich jak szpitale, hospicja, domy opieki, przedszkola, szkoły przewiduje się 

zadania związane z: 

 zapewnieniem odpowiedniej termoizolacyjności, montażem systemów klimatyzacyjnych, stosowanie zielonych 

dachów i ścian. 

 oceną stanu technicznego elewacji budynków oraz konstrukcji dachów obiektów i podejmowanie odpowiednich 

działań remontowych lub zabezpieczających, umożliwiających bezpieczeństwo użytkowania, 

Do nietechnicznych zabezpieczeń należeć będą:  

 opracowanie planów ewakuacji z budynku oraz przyległego obszaru, prowadzenie cyklicznych ćwiczeń 

ewakuacyjnych, 

  umieszczenie widocznych znaków ewakuacyjnych, prowadzenie lekcji/ zajęć/ konkursów w placówkach 

edukacyjnych np. "jak zachować się w przypadku wystąpienia zagrożenia (np. powodzi, huraganu, burzy)". 

 przeprowadzanie regularnych kontroli drzew ze szczególnym uwzględnieniem ich wieku i stanu w kontekście 

możliwego złamania/przewrócenia się na linie trakcyjne i telekomunikacyjne w trakcie silnych wiatrów i burz. 

 

Realizacja celu szczegółowego: 

Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

 Zmniejszenie wrażliwości 

infrastruktury zwartej 

zabudowy mieszkaniowej 

i historycznej oraz 

infrastruktury krytycznej 

na występowanie 

ekstremalnych zjawisk 

klimatycznych (deszcze 

nawalne, mrozy, upały, 

huragany, burze z 

gradem),  

 zwiększenie odporności 

miasta na negatywne 

skutki silnego wiatru i 

burzy dla sektora 

transportu i infrastruktury 

sieciowej. 

Urząd Miasta 

  

Wydział Geodezji i 

Gospodarki 

Nieruchomościami 

  

Wydział Inwestycji 

Komunalnych 

  

Wydział Usług 

Komunalnych 

14 747 014 2019 - 2030 

11. Wytyczne planistyczne / urbanistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznej 

Prezydent Miasta 

Rada Miasta 

Wydział Architektury, 

Budownictwa i Gospodarki 

Przestrzennej  

381 371 2019 - 2021 

11.1. 

Opracowanie zbioru 
wytycznych i zasad 
kształtowania miejskich 
przestrzeni publicznych 
uwzględniających 
zagadnienia adaptacji do 
zmian klimatu. 

Poddziałanie będzie polegać na opracowaniu zbioru wytycznych i zasad kształtowania miejskich przestrzeni 

publicznych, uwzględniających zagadnienia adaptacji do zmian klimatu, w szczególności ochronę przed 

zagrożeniami będącymi skutkami tych zmian.  

Wytyczne te będą zgodne ze standardami urbanistycznymi stosowanymi powszechnie jako narzędzia normatywne 

ochrony interesu publicznego, ale będą dostosowane do charakteru i specyfiki kształtowania przestrzeni miejskiej 

miasta Chorzów. Wytyczne będą określały relacje parametryczne pomiędzy podstawowymi wskaźnikami 

zagospodarowania terenu zurbanizowanego oraz będą bazą do definiowania zapisów w miejskich dokumentach 

planistycznych.tj: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, miejscowych planach 

Zbiór wytycznych do aktualizacji 

Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Wydział Architektury, 

Budownictwa i Gospodarki 

Przestrzennej UM Chorzów 
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Działania adaptacyjne 

Koszt działań adaptacyjnych:  

569 811 625 [zł] 

 

L.p. Nazwa działania Opis działania Efekt realizacji 

Instytucje/ służby 

odpowiedzialne za 

realizację 

Koszt 

wdrożenia [zł] 

Horyzont 

czasowy 

zagospodarowania przestrzennego, a w razie ich braku w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, a także w decyzjach ustalenia lokalizacji celu publicznego. W szczególności będą precyzowały kryteria 

wyznaczania powierzchni biologicznie czynnych i/lub stopnia uszczelnienia powierzchni w przestrzeniach 

publicznych, dopuszczalności określonych rozwiązań materiałowych (np. współczynnik Albedo), uwzględnienie 

warunków nasłonecznienia (np. linijka Twarowskiego), rozwiązań odwodnienia oraz możliwości retencjonowania 

wody, a także warunki przewietrzania miasta. Wytyczne również będą precyzowały dostępność tych przestrzeni 

(izochrony dojścia) oraz bezpieczeństwo korzystających (monitoring miejski, system informacji w przestrzeni 

miejskiej).  

Dla powierzchni nowo zagospodarowywanych wytyczne powinny stawiać wymóg do 30% powierzchni biologicznie 

czynnej, określać jaki charakter mają posiadać (zielone, zadrzewione skwery, place zabaw). W miejscach po 

wyburzeniach wytyczne będą precyzowały wskazania w kierunku budowy błękitno – zielonej infrastruktury; eliminacji 

zwartej zabudowy mieszkaniowej; wyznaczenia korytarzy przewietrzania w nawiązaniu do miast ościennych. 

Realizacja celu szczegółowego: 

Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Organizacyjne 

11.2. 

Uchwalenie Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
uwzględniającego adaptację 
do zmian klimatu 

Poddziałanie obejmie: 

 aktualizację Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uwzględniającego adaptację 

do zmian klimatu w oparciu o wytyczne i zasady kształtowania miejskich przestrzeni publicznych 

uwzględniających zagadnienia adaptacji do zmian klimatu, 

 Przedstawienie Radzie Miasta do zaopiniowania nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania    

Przestrzennego, 

 Uchwala Rady Miasta Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

 

Realizacja celu szczegółowego: 

Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Organizacyjne 

Nowe Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego uwzględniające 

adaptację do zmian klimatu 

Wydział Architektury, 

Budownictwa i Gospodarki 

Przestrzennej, Rada Miasta 

  

12. 

Uwzględnienie 
uaktualnionych prognoz 
zmian klimatu w 
dokumentach 
strategicznych i 
planistycznych miasta 

Działanie dotyczy dokumentów z zakresu polityki przestrzennej i polityki rozwoju miasta oraz zarządzania w mieście. 

Aktualizacji lub sporządzeniu mogą podlegać plany, programy i strategie przyjętych w mieście, a w szczególności:   

 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (wybrane);  

 strategia rozwoju miasta,  

 program rewitalizacji,  

 planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,  

 program gospodarki wodno-ściekowej, w tym zagospodarowania wód opadowych,  

 program małej retencji,  

 plan gospodarki niskoemisyjnej, program ochrony powietrza,   

 program ochrony środowiska,   

 plan zarządzania kryzysowego.  

Działanie ma na celu dostosowanie wymienionych dokumentów do nowych uwarunkowań klimatycznych, które 

charakteryzowane są poprzez prognozy zmian klimatu.   

Z działania wyłączony jeden dokument – strategia rozwiązywania problemów społecznych. Temu dokumentowi 

poświęcone jest osobne działanie 15. 

 

Realizacja celu szczegółowego: 

Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Organizacyjne 

Dostosowywanie polityki 

przestrzennej i polityki rozwoju 

oraz zarządzania w mieście do 

prognozowanych warunków 

klimatycznych. 

Rada Miasta – organ 

uchwałodawczy, Prezydent 

Miasta – organ 

wykonawczy,  

Jednostki urzędu miasta 

odpowiedzialne za 

wdrażanie poszczególnych 

dokumentów 

278 504 2020 - 2025 

13. 
Opracowanie wytycznych 
uwzględniających potrzeby 
adaptacji do zmian klimatu 

Działanie polegać będzie na opracowaniu ekspertyzy pt. "Wytyczne uwzględniające potrzeby adaptacji do zmian 

klimatu w zamówieniach publicznych". Opracowane wytyczne będą stanowić podstawę do przeprowadzenia 

procedury zamówień publicznych uwzględniających aspekty adaptacji do zmian klimatu. Wskazane jest, aby 

Sprostanie zmieniającym się 

wyzwaniom w dziedzinie 

środowiska (w tym dotyczącym 

Wydział Zamówień  

Publicznych UM w  

Chorzowie 

82 721 2019 - 2020 
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Działania adaptacyjne 

Koszt działań adaptacyjnych:  

569 811 625 [zł] 

 

L.p. Nazwa działania Opis działania Efekt realizacji 

Instytucje/ służby 

odpowiedzialne za 

realizację 

Koszt 

wdrożenia [zł] 

Horyzont 

czasowy 

w zamówieniach 
publicznych 

dodatkowo rozwijać umiejętności urzędników w zakresie stosowania zielonych zamówień publicznych, w ramach 

których instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na 

środowisko w trakcie ich cyklu życia jest mniejsze w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o 

identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym przypadku.   

Działanie to może zostać podjęte w odniesieniu do różnych grup produktowych, takich jak: infrastruktura wodno-

ściekowa, budownictwo, transport, energia elektryczna, usługi, sprzęt i artykuły biurowe, oświetlenie wewnętrzne, i 

zewnętrzne, ogrzewacze wodne itp. Grupy te uznano za najbardziej odpowiednie do wdrożenia zapisów zamówień 

publicznych zarówno ze względu na wartość zamówień jak i wpływ na środowisko. 

 

Realizacja celu szczegółowego: 

Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Organizacyjne  

redukcji emisji CO2) i zwiększenie 

efektywności energetycznej oraz 

ochrony zasobów naturalnych, a 

także uwzględnianie rozwiązań z 

zakresu usług ekosystemowych 

(np. błękitnej i zielonej 

infrastruktury) 

14. Edukacja i promocja 

Wydziały: Ochrony 

Środowiska, Edukacji, 

Zarządzania Kryzysowego i 

Ochrony Ludności, Biuro 

Promocji 

1 267 659 2019 - 2030 

14.1. Edukacja 

Przekazanie wiedzy i podniesienie świadomości mieszkańców na temat: 

 zagrożeń naturalnych wynikających z ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, hydrologicznych i pochodnych, 

a także o przewidywanych zmianach ich intensywności wynikających ze zmian klimatu, 

 systemów monitorowania, ostrzegania i informowania o zagrożeniach naturalnych mogących występować w 

mieście, o wizualizacji rozkładu ekspozycji i ryzyka, 

 działań adaptacyjnych podnoszących odporność miasta na zagrożenia naturalne z uwzględnieniem 

przewidywanych zmian klimatu możliwych do realizowania przez społeczności lokalne i osoby indywidualne 

(działań i postaw), 

 dobrych praktyk ograniczających niekorzystne konsekwencje ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, 

hydrologicznych i ich pochodnych,  

 niekorzystnych skutków złych praktyk ograniczających niekorzystne konsekwencje ekstremalnych zjawisk 

meteorologicznych, hydrologicznych i ich pochodnych (działań i postaw), 

 współpracy, współdziałania i wzajemnej pomocy w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych. 

 

 

 

Adresaci działań edukacyjnych: 

 osoby odpowiedzialne za edukację w urzędzie gminy, 

 specjaliści zajmujący się edukacją (wychowawcy przedszkolni, nauczyciele szkół podstawowych i średnich). 

 lokalni trenerzy z organizacji społecznych, w tym pozarządowych, którzy będą prowadzić działania edukacyjne 

we współpracy z gminą lub w ramach własnych projektów danej organizacji czy instytucji, a także jako 

mieszkańcy mogą stać się animatorami działań edukacyjnych w ramach budżetów obywatelskich, 

 dzieci w wieku przedszkolnym, 

 uczniowie szkół różnego stopnia, 

 studenci wyższych uczelni, uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  

 grupy docelowe zidentyfikowane w takcie badań świadomości, w tym grupy szczególnie narażone m.in. dzieci, 

osoby 65+. 

 

Realizacja celu szczegółowego: 

Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Informacyjno - Edukacyjne 

 Podniesienie świadomości i 

przygotowanie społeczeństwa 

do aktywnego włączenia się w 

działania adaptacyjne, zarówno 

te, realizowane indywidualnie 

jak i grupowo (instytucje, 

podmioty gospodarcze),  

 Zwiększenie świadomości 

mieszkańców o zagrożeniach 

meteorologicznych, 

hydrologicznych i ich 

pochodnych oraz o zmianie ich 

intensywności wynikającej ze 

zmian klimatu, 

 

 

 

Wypracowanie prawidłowych 

zachowań społeczeństwa w 

sytuacji wystąpienia zjawiska 

meteorologicznego lub 

hydrologicznego o znacznej 

intensywności 
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Działania adaptacyjne 

Koszt działań adaptacyjnych:  

569 811 625 [zł] 

 

L.p. Nazwa działania Opis działania Efekt realizacji 

Instytucje/ służby 

odpowiedzialne za 

realizację 

Koszt 

wdrożenia [zł] 

Horyzont 

czasowy 

14.2. Promocja 

Działania promocyjne obejmą: 

 kontynuację cyklicznych, corocznych spektakli teatralnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych o 

tematyce ekologicznej w tym o działaniach związanych z adaptacją do zmian klimatu 

 kontynuację organizacji corocznych rodzinnych pikników ekologicznych uwzględniających tematykę adaptacji do 

zmian klimatu, 

 opracowanie ulotek dotyczących zakresu działań adaptacyjnych do zmian klimatu dla Chorzowa oraz ich 

realizacji (3 ulotki) 

 

Realizacja celu szczegółowego: 

Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Informacyjno - edukacyjne 

Wzrost świadomości 

społeczeństwa na temat zdolności 

adaptacyjnej miasta oraz o 

efektach podejmowanych działań  

   

15. 

Aktualizacja strategii 
rozwiązywania problemów 
społecznych dostosowanej 
do zmian klimatycznych 

W treści aktualizowanej strategii uwzględnione zostaną działania adaptacyjne do zmian klimatu, które odnoszą się 

do kwestii społecznych. Należą do nich między innymi: 

 otwarty dostęp do zieleni miejskiej, parków 24h na dobę w czasie upałów; 

 instalowanie w czasie upałów kurtyn wodnych w najbardziej ruchliwych miejscach publicznych;  

 dostęp do darmowej wody do spożycia w miejscach publicznych tzw. fontanny wody pitnej lub/oraz bezpłatny 

dostęp do wody w lokalach gastronomicznych w czasie upałów;  

 zwiększenie liczby basenów z uwagi na występowanie wyższych temperatur maksymalnych oraz fal upałów  

 montowanie wiat przystankowych wyposażonych w system chłodzenia/ogrzewania  

 inicjowanie akcji pomocy bezdomnym (gorący posiłek, pomoc medyczna, ubrania) w czasie fal zimna    

 

Realizacja celu szczegółowego: 

Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Techniczne / Organizacyjne 

• Zmniejszenie narażenia grup 

wrażliwych na zmiany czynników 

klimatycznych, 

• Ukierunkowanie polityki 

społecznej i działań 

długoterminowych na ochronę 

wrażliwych przed skutkami zmian 

klimatu  

Wydział Polityki Społecznej, 

 

Rada Miasta  

88 303 2020 - 2021 

16. 
Budowa sieci współpracy 
dla wdrażania MPA 

W przypadku Chorzowa wchodzącego w skład Metropolii Górnośląsko – Zagłębiowskiej, sieć współpracy może 

funkcjonować w oparciu o cykliczne spotkania pomiędzy organami i autorytetami Metropolii, jeśli jednym z obszarów 

tematycznych będzie adaptacja do zmian klimatu GZM. Sieć powinna być rozpoznawalna przez decydentów i 

społeczeństwo dzięki dobrej reprezentacji i efektywnej komunikacji. Ważne jest, aby sieć miała odpowiednie 

kompetencje. Zaleca się utworzenie lub włączenie do współpracy instytucji, które zapewnią wiedzę i ułatwią 

realizację działań, w tym instytucji naukowych. Zaleca się włączanie do sieci rozpoznawalnych w społeczeństwie 

partnerów, jako liderów, którzy mają potencjał do kierowania współpracą (kompetencje, rozpoznawalność, 

odpowiedzialność). Stosuje się różne formy i stopnie zaangażowania partnerów. Możliwe jest włączenie niektórych 

interesariuszy jako obserwatorów (banki, fundusze, jednostki administracyjne), którzy mogą zaoferować wsparcie 

dla podejmowanych w mieście/ Metropolii działań. 

Realizacja celu szczegółowego: 

Działanie realizuje wszystkie cele szczegółowe 
Typ działania: Organizacyjne 

Dzięki współpracy w ramach sieci 

miasto wdrażające MPA nie działa 

w odizolowaniu od innych miast, 

podejmujących podobne działania. 

Korzysta ono z doświadczenia 

innych miast. Dzięki współpracy z 

interesariuszami proces wdrażania 

MPA może przebiegać w sposób 

sprawny i efektywny. 

Za realizację działania 

odpowiedzialny jest 

przedstawiciel administracji 

miasta w strukturach 

Górnośląsko - 

Zagłębiowskiej Metropolii 

71 195 2019 - 2030 
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8 Wdrażanie  

Planu Adaptacji 
Plan Adaptacji jest narzędziem innowacyjnego i kreatywnego kształtowania miejskiej 

polityki ukierunkowanej na podnoszenie odporności miasta na zachodzące zmiany  

w środowisku pod wpływem zmian klimatu.  

Za wdrażanie MPA odpowiadać będzie samorząd gminny we współpracy  

z interesariuszami zewnętrznymi, zarówno zinstytucjonalizowanymi, jak 

 i indywidualnymi. Skuteczne wdrażanie Planu wymagać będzie zaprojektowania lub 

dostosowania istniejących już mechanizmów i obowiązujących rozwiązań do 

wymogów implementacyjnych MPA. Oznacza to, iż podstawą modyfikacji mogą stać 

się kryteria normatywne określające funkcjonowanie miasta jako wspólnoty 

samorządowej, jak i struktury oraz system organizacyjny samego urzędu. Ponadto 

wskazane jest rozwinięcie sieci współpracy zarówno z mieszkańcami miasta, jak  

i z podmiotami uczestniczącymi w kreowaniu bieżącej polityki miejskiej w obszarze 

ochrony środowiska (przedsiębiorcy, organizacje społeczne, samorządy 

pracownicze, struktury branżowe). W przypadku zaangażowania uczestników 

zewnętrznych możliwość realizowania MPA będzie przejawem budowania 

społeczeństwa obywatelskiego na poziomie mikro. 
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8.1 WPROWADZENIE 

Plan Adaptacji Chorzowa do zmian klimatu jest podstawowym narzędziem kształtowania polityki 

miejskiej ukierunkowanej na podnoszenie odporności miasta na skutki tych zmian oraz na wzmacnianie 

jego adaptacyjności. Dokument ten stanowi złożoną odpowiedź i zbiór propozycji oraz rozwiązań wobec 

zagrożeń wynikających ze zmian klimatu.  

Za wdrażanie MPA odpowiadać będzie przede wszystkim samorząd Miasta Chorzowa, Prezydent 

Miasta, we współpracy z kluczowymi wydziałami UM. Skuteczne wdrażanie Planu wymagać będzie 

zaprojektowania lub dostosowania istniejącej struktury i systemu organizacyjnego do prowadzenia tych 

działań. Plan zatwierdza Rada Miasta stosowną uchwałą. W treści uchwały należy przyjąć konieczność 

zapewnienia ciągłości procesów adaptacyjnych obejmujących horyzont czasowy do roku 2050 oraz 

konieczność 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 Chorzowie 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 

klimatu. Przy budowaniu struktury wdrażania należy do minimum ograniczyć powoływanie nowych 

komórek 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 

kompetencyjne problematyki adaptacji do zmian klimatu od procesów bieżącego funkcjonowania 

miasta. 

8.2 PODMIOTY WDRAŻAJĄCE  

Wdrażanie Planu Adaptacji jest procesem wymagającym zaangażowania wielu podmiotów 

zarządzających miastem oraz działających w mieście.  

Na etapie przyjmowania Planu Adaptacji jako dokumentu strategicznego dla Chorzowa Prezydent 

Miasta wskaże jednostkę organizacyjną UM odpowiedzialną za koordynację prac nad realizacją planu 

działań adaptacyjnych.  

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 

zaangażowanych w realizację Planu Adaptacji należy wymienić Urząd Miasta Chorzowa 

reprezentowany przez przedstawicieli wydziałów i referatów takich jak: 

 Wydział Ochrony Środowiska, 

 Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, 

 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, 

 Wydział Inwestycji Komunalnych, 

 Wydział Usług Komunalnych, 

 Wydział Polityki Społecznej, 
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 Wydział Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej, 

 Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej 

 Wydział Geodezji 

 Biuro Funduszy Zewnętrznych.  

Pozostałe podmioty zaangażowane w realizację Planu Adaptacji to: 

 Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 

 Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 

 WPKiW S.A., 

 Tramwaje Śląskie Sp. z o.o., 

 Komunalny Zarząd Komunikacji GOP, 

 Straż Miejska, 

 Zakład Komunalny PGM, 

 Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa”, 

 Stowarzyszenie „Nasz Park”. 

Wdrożenie Planu Adaptacji wymaga także udziału mieszkańców miasta Chorzowa oraz organizacji 

społecznych, w szczególności działających na rzecz ochrony środowiska wykluczonych grup 

społecznych. Należy także oczekiwać włączenia w adaptację środowiska naukowego i przedsiębiorców 

oraz uwzględnienie ryzyk związanych ze zmianami klimatu w rozwoju badań naukowych, a także w 

planowaniu strategicznym i finansowym w przedsiębiorstwach, które mogą stymulować nowe 

technologie w adaptacji i przyczynić się do lepszego wdrożenia Planu Adaptacji.  

8.3 KOSZTY WDROŻENIA PLANU ADAPTACJI 

Plan Adaptacji wyznacza ramy dla polityki adaptacyjnej miasta, której koszty – odnoszące się do 

osiągnięcia 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 

planowanych prac. Dotyczy to w szczególności działań technicznych, które ważą na kosztach wdrażania 

Planu Adaptacji.  

Szacunkowy koszt wdrożenia Planu Adaptacji dla Chorzowa wynosi 569 811 625 zł. W przypadku 

działań, których zakres inwestycji wymaga uszczegółowienia, w szacunkach uwzględniono wieloletnie 

prognozy finansowe budżetu miasta i przyjęto maksymalną kwotę, jaką miasto może przeznaczyć na 

realizację tego typu działań, przy czym na kwotę tę składają się środki z budżetu miasta oraz środki 

zewnętrzne, o które miasto będzie aplikowało. Niedostateczna wiedza o projektach oraz długofalowość 

działań adaptacyjnych i wiążąca się z nią niepewność co do wysokości nakładów i możliwości 

pozyskania środków powodują, że nie jest możliwe wskazanie precyzyjnych kosztów wdrożenia Planu 

Adaptacji, a przedstawioną wartość należy traktować jako szacunkową.  
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8.4 MOŻLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Plan Adaptacji może być finansowany z funduszy Unii Europejskiej i współpracy UE z innymi krajami, 

w ramach środków krajowych i regionalnych. UE finansuje adaptację do zmian klimatu za pomocą 

szerokiej gamy instrumentów. W „Wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020” 

zagwarantowano, że co najmniej 20% budżetu europejskiego to wydatki związane z klimatem, a 

działania związane z przystosowaniem do zmian klimatu są włączone do wszystkich głównych 

programów UE. Planując kolejny budżet, UE uwzględnia potrzeby finansowe adaptacji do zmian klimatu 

w jeszcze większym stopniu niż w obecnej perspektywie finansowej. Do osiągnięcia celów 

klimatycznych KE zaproponowała wskaźnik wydatków klimatycznych na poziomie 25% budżetu 2021-

2027. W Polsce adaptacja do zmian klimatu pozostaje głównym obszarem wsparcia finansowego. 

Ministerstwo Środowisko deklaruje, że polityka adaptacyjna w miastach będzie kontynuowana, także za 

pomocą instrumentów finansowych.  

Poza funduszami UE wynikającymi z polityki spójności, miasto może pozyskiwać środki z poniżej 

opisanych źródeł.  

1) Źródła europejskie 

Program LIFE to instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu 

projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego celem jest wdrażanie i realizacja unijnej 

polityki w zakresie środowiska i klimatu, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla 

problemów dotyczących środowiska w tym bioróżnorodności. Program przewiduje dofinansowanie do 

55% ze środków Komisji Europejskiej. Dodatkowo w Polsce istnieje możliwość pozyskania do 35% 

dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Finansowane projekty dzielą się na realizacyjne oraz informacyjno-edukacyjne. 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 wg. rozumienia 

projektu LIFE. Istotne jest również, iż program LIFE w bardzo ograniczonym zakresie współfinansuje 

działania związane z infrastrukturą. Rolę Krajowego Punktu Kontaktowego pełni Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo w Polsce istnieje możliwość pozyskania do 35% 

dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 

przypadku zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe w przedsięwzięciach, w których 

państwowa jednostka budżetowa pełni rolę Beneficjenta koordynującego, 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. 

Horyzont 2020 jest to program finansujący głównie badania, ale także innowacje w dziedzinie klimatu, 

środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowcami (Climate Action, Environment, Resource 

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 klimatyczne 

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 zrównoważonych dostaw 

surowców (nie energetycznych i nie związanych z rolnictwem), stworzenie wszechstronnych i 

zrównoważonych systemów obserwacji i zbierania informacji o środowisku. Projekty te wymagają 

przeprowadzania badań wskazujących sukces zastosowanych rozwiązań oraz wymagają szerokiego 

grona partnerów z kilku krajów Unii Europejskiej. 

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (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 



 

88 
 

przeznaczono największą alokację środków, czyli ok. 140 mln euro. W trakcie poprzedniego naboru na 

ochronę środowiska i energię odnawialną przeznaczono około 180 mln euro. Tym razem do nazwy 

obszaru tematycznego dodano także zmiany klimatyczne, rozszerzając zakres dofinansowania. Pod 

względem tematyki dofinansowanych projektów środowiskowych, w poprzednich naborach 

zdecydowanie 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 Badawczej 

(ERA –European Reseach Area) – obszaru wolnego przepływu wiedzy, mobilności naukowców, 

optymalnego wykorzystania punktów stycznych pomiędzy międzynarodowymi programami badawczymi 

poszczególnych krajów i zacieśnienia współpracy naukowo-badawczej na terenie Europy. 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 dotyczącego klimatu, środowiska, 

efektywnej gospodarki zasobami i surowcami to listopad 2018. 

2) Źródła krajowe 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to najbardziej powszechny program 

współfinansowania 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 naturalne oraz monitoring środowiska. Zgodnie z zapisami poprzednich 

naborów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-20, "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. Niemniej możliwa będzie również realizacja projektów na obszarach 

miast poniżej 100 tys. mieszkańców, które zostały uwzględnione w projekcie 1b (MPA)." 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektów wynosił 85% wartości wydatków 

kwalifikowanych projektu w poprzednich naborach. Programy te bardzo często dofinansowują 

działania wdrożeniowe, które dotyczą bezpośrednio infrastruktury, w tym terenów zieleni miejskiej. 

Instytucją ogłaszającą konkursy jest Narodowy 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 

aglomeracjach), 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 

różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, edukacja ekologiczna i inne. 

3) Źródła regionalne 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie 

dofinansowywał przedsięwzięcia na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu, stosując następujące 

instrumenty finansowe: pożyczki, dotacje, umorzenia części wykorzystanej pożyczki, dopłaty do 

oprocentowania kredytów bankowych, kredyty w bankowych liniach kredytowych. Fundusz będzie 

preferował zwrotny system finansowania ochrony środowiska. Podstawową formą pomocy 

finansowej udzielanej przez Fundusz będą pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 

ochronie środowiska poświęca 6. oś priorytetową OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE 

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, której jednym z priorytetów jest wspieranie inwestycji 

ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na 

klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami. Oś priorytetowa 5 

nakierunkowana jest na poprawę stanu powietrza poprzez wspieranie EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ, ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ, 

której priorytetami są: wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 

w przedsiębiorstwach, wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 

i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach 

publicznych i w sektorze 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 promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 

elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Oś priorytetowa X ma za zadanie 

wspierać REWITALIZACJĘ ORAZ INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ I ZDROWOTNĄ, której 

podstawowymi priorytetami są: inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które 

przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności  

w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego 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. 

Począwszy od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Chorzów efektywnie korzysta  

z możliwości dofinansowania projektów mających na celu rozwój miasta. Do roku 2018 miasto Chorzów 

zrealizowało 90 projektów współfinansowanych ze środków UE na łączną kwotę 200 391 045 zł. Na 

realizację działań adaptacyjnych do zmian klimatu konieczne będzie wsparcie finansowe miasta ze 

środków zewnętrznych. 

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 Chorzowa. Ocena postępu realizacji Planu będzie dokonywana rokrocznie na podstawie 

zebranych informacji zestawionych w poniższej tabeli (Tabela 9). 

Tabela 9 Informacja o przebiegu realizacji Planu Adaptacji w okresie sprawozdawczym 

Kategoria 
działań 

Liczba działań 

Łączny koszt 
prowadzonych 

działań [zł] 

Koszty 
poniesione z 

własnego budżetu 
[zł] 

Źródła 
pozyskanych 
zewnętrznych 

środków 
finansowych [zł] 
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edukacyjne i 
informacyjne 
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organizacyjne 
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techniczne 
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W oparciu o informacje przekazane przez podmioty odpowiedzialne za inicjowanie i realizację działań 

adaptacyjnych, raz w roku przygotowywany jest raport z wdrażania Planu Adaptacji. Raport ten zawiera 

podstawowe informacje o zainicjowanych, przygotowanych, realizowanych działaniach adaptacyjnych 

prowadzonych w okresie sprawozdawczym. Po zatwierdzeniu raportu przez Prezydenta Miasta 

Chorzowa 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 Planu Adaptacji. 

W procesie ewaluacji wykorzystywane są informacje pochodzące z monitoringu oraz dodatkowe 

badania ewaluacyjne i wskaźniki kontekstowe (Tabela 10). Przewiduje się przygotowanie ewaluacji 

w trybie on-going, czyli w trakcie obowiązywania Planu Adaptacji oraz ex-post po zakończeniu jego 

wdrażania. Ewaluacja on-going pozwoli na obiektywne przyjrzenie się dotychczasowym wynikom 

realizacji Planu Adaptacji i zweryfikowanie pierwotnych założeń, które były podstawą do jego 

stworzenia. 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 

Prezydent Miasta Chorzowa.  

Tabela 10  Przykładowe wskaźniki osiągnięcia celu nadrzędnego Planu Adaptacji w okresie sprawozdawczym 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Oczekiwa
na 

wartość 
Źródło danych 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Liczba awarii w sieci wodociągowo kanalizacyjnej ilość spadek ChŚPWiK 

Wzrost poziomu lustra wody w bezodpływowych zbiornikach 
wodnych 

TAK/NIE TAK ChŚPWiK 

Długość przebudowanej i rozbudowanej sieci wodociągowo - 
kanalizacyjnej 

m wzrost ChŚPWiK 

Długość przebudowanej i rozbudowanej sieci wodociągowo – 
kanalizacyjne na nowych terenach inwestycyjnych 

m wzrost ChŚPWiK 

Liczba podjętych inwestycji w zakresie uregulowania 
gospodarki wodno – ściekowej w WPKiW 

ilość wzrost WPKiW S.A. 

Liczba miejsc z zalaniami / podtopieniami/awariami sieci wod-
kan 

ilość spadek  WPKiW S.A. 

Powierzchnia zbiorników retencyjnych m2 wzrost WPKiW S.A. 

Modernizacja kanału regatowego  TAK/NIE TAK WPKiW S.A. 

Modernizacja Śląskiego Ogrodu Zoologicznego TAK/NIE TAK WPKiW S.A. 

Liczba zamontowanych tablic informacyjnych/ telebimów w 
dzielnicach miasta, na przystankach komunikacji publicznej w 
centrach handlowych 

ilość wzrost UM 

Uruchomienie systemu pomiarów jakości powietrza wraz 
dynamiczną mapą rozkładu stężeń zanieczyszczeń 

TAK/NIE TAK UM 

Liczba stacji pomiarowych jakości powietrza ilość 7 UM 

Ekspertyza o zróżnicowaniu rocznej sumy opadów i 
maksimów dobowych 

TAK/NIE TAK UM 

Zasięg i intensywność MWC m2 /°C spadek UM 

Ustanowienie Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) TAK/NIE TAK UM 

Liczba wymienionych urządzeń grzewczych w mieszkaniach ilość wzrost UM 

Liczba mieszkań przyłączonych do sieci ciepłowniczej ilość wzrost UM 

Redukcja emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych Mg/rok wzrost UM 
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Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Oczekiwa
na 

wartość 
Źródło danych 

Liczba termomodernizacji budynków użyteczności publicznej 
oraz budynków mieszkalnych 

ilość wzrost UM 

Uruchomienie ITS w mieście TAK/NIE TAK MZUiM 

Budowa nowych parkingów ilość wzrost UM 

Budowa stacji Carport ilość 1 UM 

Budowa obwodnicy wschodniej TAK/NIE TAK UM 

Liczba wypadków komunikacyjnych ilość spadek UM 

Procent taboru wyposażonego w klimatyzatory % wzrost 
UM/KZK 

GOP/Tramwaje 
Śląskie S.A. 

Procent zadaszonych i ocienionych wiat przystankowych % wzrost 
UM/KZK 

GOP/Tramwaje 
Śląskie S.A. 

Procent przystanków wyposażonych w system informowania 
o opóźnieniach w wyniku zdarzeń losowych lub zdarzeń 
pogodowych 

% wzrost 
UM/KZK 

GOP/Tramwaje 
Śląskie S.A. 

Liczba nowopowstałych obiektów błękitno-zielonej 
infrastruktury 

szt. wzrost UM 

% udziału terenów zielonych w mieście % wzrost UM 

Spadek powierzchni gruntów uszczelnionych % spadek UM 

Długość ścieżek rowerowych km wzrost UM 

Liczba stacji rowerów miejskich ilość wzrost UM 

Połączenie ścieżek rowerowych z miastami ościennymi TAK/NIE TAK UM 

Liczba zgłoszeń na SOR w czasie ekstremalnych temperatur 
Ilość z 

objawami 
wychłodzenia 

spadek UM / SOR 

Liczba osób z zaburzeniami wychłodzenia/ zgonów w wyniku 
fal zimna 

ilość spadek UM /SOR/ SM 

Liczba wyremontowanych budynków ilość wzrost UM 

Liczba kontroli stanu drzewostanu wzdłuż tras 
komunikacyjnych i infrastruktury sieciowej 

TAK/NIE TAK 1/rok UM 

Liczba dokumentów miejskich (strategicznych i 
planistycznych, miejskich planów zarządzania kryzysowego), 
w których uwzględniono prognozowane zmiany klimatu 

 
liczba 

 
wzrost 

 
UM 

Wytyczne planistyczne / urbanistyczne w kształtowaniu 
przestrzeni miejskiej  

TAK/NIE TAK UM 

Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 

TAK/NIE TAK UM 

Wytyczne uwzględniające potrzeby adaptacji do zmian 
klimatu w zamówieniach publicznych 

TAK/NIE TAK UM 

Liczba osób, które wzięły udział w imprezach edukacyjno- 
informacyjnych dotyczących adaptacji do zmian klimatu 

os. wzrost UM 

Liczba ulotek o postępie wdrażania działań adaptacyjnych w 
mieście i ich efektach 

szt. 3 UM 

Aktualizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych 
dostosowanej do zmian klimatu 

TAK/NIIE TAK UM 

Stworzenie sieci współpracy dla wdrażania MPA TAK/NIE TAK UM, GZM 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

1. Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych,  
2. Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych/miejskich, 
3. Zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur maksymalnych, 
4. Zwiększenie odporności miasta na występowanie okresów bezopadowych z wysoką 

temperaturą, 
5. Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal upałów, 
6. Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal zimna, 
7. Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "miejska wyspa ciepła", 
8. Zwiększenie odporności miasta na występowanie przekroczeń norm stężeń jakości powietrza 
9. Zwiększenie odporności miasta na występowanie smogu 
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Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Oczekiwa
na 

wartość 
Źródło danych 

10. Zwiększenie odporności miasta na występowanie silnego i bardzo silnego wiatru 
11. Zwiększenie odporności miasta na występowanie burz (w tym burz z gradem) 

Powierzchnia podtopień m2 spadek UM 

Liczba ewakuowanych ludzi liczba spadek UM 

Oszczędności z tytułu zużycia wody w obiektach użyteczności 
publicznej  

zł wzrost UM 

Powierzchnia elementów błękitno-zielonej infrastruktury w 
terenach zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności  

m2 wzrost 
UM i spółki 

miasta 

Liczba zdarzeń związanych ze zjawiskami klimatycznymi  ilość spadek 

KM Państwowej 
Straży 

Pożarnej/Straż 
Miejska/ UM  

Powierzchnia terenów zieleni dostępnych dla mieszkańców m2 wzrost 
UM i spółki 

miasta 

Powierzchnia parków kieszonkowych, zielonych podwórek m2 wzrost 

UM, ChŚPWiK, 
spółdzielnie 

mieszkaniowe, 
zarządcy 

nieruchomości 

Długość zmodernizowanej infrastruktury zapewniającej 
właściwą meliorację terenu, retencjonowanie wód i ochronę 
przeciwpowodziową 

km wzrost 

UM, PGW Wody 
Polskie –RZGW 

Gliwice, 
ChŚPWiK 

Liczba rekomendowanych wniosków o dofinansowanie na 
wymianę urządzeń grzewczych c.o lub/i c.w.u 

ilość wzrost UM 

Liczba projektów adaptacyjnych w budżecie partycypacyjnym 
(MBO) w stosunku do liczby wszystkich projektów  

ilość wzrost UM 

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA 

Cel nadrzędny: Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego miasta do skutków zmian klimatu w celu realizacji 
ekologicznych, społecznych i ekonomicznych celów rozwoju oraz wysokiej jakości życia jego mieszkańców. 

Wzrost liczby wniosków obejmujących przedsięwzięcia 
związane z zielono-błękitną infrastrukturą w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 

% wzrost UM 

Względna zmiana powierzchni błękitno-zielonej infrastruktury 
w mieście  

% wzrost UM 

Wysokość strat spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami zł spadek UM 

Liczba osób korzystających z komunikacji publicznej  ilość wzrost 
UM/KZK GOP/ 

Tramwaje 
Śląskie S.A 

Liczba podłączeń do sieci kanalizacyjnej ilość wzrost ChŚPWiK 

Liczba podłączeń do sieci ciepłowniczej ilość wzrost UM 

Względna zmiana liczby mieszkańców korzystających 
z transportu rowerowego 

% wzrost UM 

Zużycie wody per capita m3/osobę spadek GUS 

Wzrost liczby zamówień publicznych uwzględniających 
potrzeby MPA 

ilość wzrost UM 

Wzrost powierzchni terenów zielonych przypadających na 1 
mieszkańca 

m2 wzrost UM 

 

Wnioski płynące z ewaluacji stanowią podstawę aktualizacji zapisów Planu Adaptacji. O konieczności 

aktualizacji zdecyduje Prezydent miasta Chorzów na podstawie raportów z monitoringu i ewaluacji.  

Osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników programowych będzie wymagało szerokiego 

zaangażowania w realizację działań Planu Adaptacji zarówno samorządu lokalnego i jednostek mu 
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podległych, jak i podmiotów zewnętrznych. Z tego powodu elementem procesu wdrażania Planu 

Adaptacji będzie upowszechnianie raportów ewaluacji.  

8.7 HARMONOGRAM WDRAŻANIA PLANU ADAPTACJI 

W tabeli poniżej przedstawiono cykl życia planu adaptacji miasta Chorzów do zmian klimatu wraz 

z harmonogramem wykonania poszczególnych czynności.  

Tabela 11. Harmonogram wdrażania Planu Adaptacji 

Lp. Czynność 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2029 2030 

1 Opracowanie Planu            

2 
Przyjęcie Planu 
przez Radę Miasta 

           

3 Realizacja Planu            

4 
Bieżący monitoring 
realizacji działań 

           

5 
Ewaluacja realizacji 
działań 

           

6 Korekty            

7 Aktualizacja Planu            

Plan Adaptacji podlega bieżącemu monitoringowi realizacji działań, ewaluacji realizacji działań 

w cyklach dwuletnich wraz z wykonaniem korekty wynikającej z wykonanej oceny. Natomiast przewiduje 

się aktualizację Planu Adaptacji dla miasta w cyklach dziesięcioletnich.   
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Podsumowanie  
  



 

 

  



 

 

 

W ostatnich latach coraz częściej jesteśmy świadkami negatywnych skutków postępujących zmian 

klimatu, często potęgowanych przez konsekwencje naturalnego rozwoju obszarów miejskich – wzrostu 

urbanizacji, zagęszczenia ludności, czy wzrostu liczby pojazdów przypadających na gospodarstwo 

domowe, a z drugiej strony spadku udziału powierzchni biologicznie czynnych, czy dostępnych zasobów 

wodnych. Zarówno nagłe, gwałtowne zjawiska jakimi są deszcze nawalne, fale upałów, długotrwałe 

okresy bezopadowe z wysoką temperaturą powietrza powodować będą podtopienia i powodzie 

miejskie, wzrost intensywności miejskiej wyspy ciepła oraz pogorszanie komfortu życia mieszkańców, 

jak i 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 

wskazują, 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 Chorzowa. 

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/obszarów oraz zwiększenie potencjału adaptacyjnego 

w poszczególnych kategoriach funkcjonowania miasta. 

 

 

Aby być skutecznym, niniejszy Plan adaptacji jest komplementarny z wcześniej opracowanymi 

dokumentami strategicznymi, planistycznymi i operacyjnymi Chorzowa, które dotychczas kształtowały 

politykę rozwoju miasta oraz wdrażały pierwsze działania adaptacyjne, wśród których możemy wymienić 

m.in. działania na rzecz poprawy jakości powietrza i redukcji emisji CO2 realizowane w ramach Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Chorzów oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Lokalnego 

Programu Rewitalizacji. Należy mieć na uwadze, że działania podejmowane w ramach wdrażania Planu 

adaptacji muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i innymi uwarunkowaniami. 

Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Chorzowa spełnia funkcję nie tylko dokumentu 

strategicznego. Jego zadaniem jest także poszerzanie wiedzy i świadomości zaangażowanych 

podmiotów, interesariuszy 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 dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu 

Planu adaptacji. 

 

 

 

Adaptacja to proces dostosowania się do obecnych lub oczekiwanych warunków 

klimatycznych i ich skutków w celu zmniejszenia lub uniknięcia negatywnych konsekwencji 

lub zwiększenie korzyści z nich wynikających 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 MPA 

5) Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
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