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Synteza

Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Kalisza do roku 2030 został opracowany na podstawie
porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Miastem Kalisz i stanowiącego
deklarację udziału Miasta w projekcie „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach
powyżej 100 tys. mieszkańców”.
Zjawiska związane ze zmianami klimatu, które już wpływają na miasto i jego mieszkańców, to przede
wszystkim obserwowany wzrost temperatury i zmiany charakteru opadów, co w znaczący sposób
oddziałuje na systemy hydrologiczne i zasoby wodne miasta. Jednocześnie, ekstremalne zjawiska
meteorologiczne i hydrologiczne, takie jak fale upałów (od 2005 roku niemal w każdym roku), fale zimna
(56 fal zimna w latach 1981-2015), susze (wzrost liczby okresów suchych od w latach 1981-2015),
powodzie (w latach 1997 i 2010), burze (2002) oraz huraganowy wiatr (w latach 1993 i 1994) wpływają
niekorzystnie na zdrowie i warunki życia mieszkańców miasta oraz infrastrukturę i przyrodę w mieście.
Dostosowanie do zmieniających się warunków klimatycznych jest obecnie jednym z najważniejszych
wyzwań. Adaptacja do zmian klimatu jest nieodłącznie związana z działaniami na poziomie lokalnym,
których skuteczność zależy od lokalnych instytucji, w tym przede wszystkim administracji
samorządowej. Uwzględniając obserwowane i prognozowane zagrożenia, miasto Kalisz podjęło wysiłki
na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy warunków życia mieszkańców w zmieniających się
warunkach klimatycznych. Pierwszym krokiem tych prac jest opracowanie Planu Adaptacji do zmian
klimatu Miasta Kalisza do roku 2030. Na potrzeby Planu dokonano szczegółowej diagnozy, w której
oceniono warunki klimatyczne (i ich przyszłe zmiany) w Kaliszu, wrażliwość miasta na zmiany klimatu
oraz jego potencjał do reagowania na zagrożenia związane ze zmianami klimatu (potencjał
adaptacyjny). Na podstawie diagnozy przyjęto cele i działania adaptacyjne. Będą one służyć
zapewnieniu wysokiej jakości życia mieszkańców Kalisza, efektywnemu funkcjonowaniu gospodarki w
warunkach zmian klimatu oraz rozwijaniu zdolności adaptacyjnej miasta, poprzez zapewnienie lokalnym
podmiotom dostępu do wiedzy na temat adaptacji do zmian klimatu oraz implementację celów
adaptacyjnych - zatwierdzonych w strategiach dotyczących adaptacji do zmian klimatu już
opracowanych na poziomie Unii Europejskiej i naszego kraju. Diagnoza oraz cele i działania
adaptacyjne ujęte w Planie zostały wypracowane przez zespół ekspertów Instytutu Ochrony Środowiska
– Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB), w ścisłej współpracy z przedstawicielami władz
miasta Kalisz oraz organizacji społecznych działających na terenie miasta.
Prognozuje się, że zmiany klimatu będą postępować, a ich skutki będą negatywnie wpływać na życie
mieszkańców miast. Projekcje klimatyczne na przyszłość wskazują na wzrost liczby dni upalnych
i gorących w roku. Na niekorzystne oddziaływanie upałów szczególnie wrażliwe są osoby starsze (65+).
Należy pamiętać, że wzrostowi intensywności, długości i częstotliwości fal upałów, nieodłącznie będzie
towarzyszył proces starzenia się społeczeństwa, a tym samym coraz większa grupa społeczna będzie
narażona na ekstremalnie wysokie temperatury powietrza. Zimy będą łagodniejsze, ale nadal
występować będą fale chłodów. Projekcje zmian opadów w Kaliszu wskazują trend wzrostowy. W roku
2030 prognozowany jest wzrost maksymalnego opadu dobowego, co może zwiększyć ryzyko powodzi
w mieście. W horyzoncie do roku 2050 prognozowany jest wzrost liczby dni z opadem ≥20 mm/d. W
konsekwencji można się spodziewać częściej występujących podtopień i powodzi w wyniku
gwałtownych przyborów wód w rzekach.
Jak oceniono, w Kaliszu na zmiany klimatu szczególnie wrażliwe są następujące sektory: zdrowie
publiczne, transport, gospodarka wodna oraz gospodarka przestrzenna.
W ramach Planu Adaptacji zaplanowano działania służące zabezpieczeniu mieszkańców miasta przed
skutkami ekstremalnych zjawisk związanych ze zmianami klimatu, zwiększeniu dostępności do
infrastruktury usług publicznych przystosowanej do zmian klimatu, uporządkowaniu gospodarki wodami
opadowymi, tworzeniu struktur przestrzennych odpornych na zmiany klimatu, a także podniesieniu
świadomości społecznej dotyczącej adaptacji do zmian klimatu.
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Działania adaptacyjne podejmowane będą w wielu obszarach i wiążą się z takimi aspektami jak:
systemy ostrzegania o zagrożeniach związanych wynikających ze zmian klimatu, edukacja na temat
zagrożeń i ich skutków, dobre praktyki adaptacyjne, organizacja miasta, instrumenty planowania
rozwoju miasta - w tym planowanie przestrzenne oraz funkcjonowanie służb miejskich. Ponadto
planowane działania uwzględniają podejmowanie inicjatyw technicznych i ich realizację w przestrzeni
miasta.
Efektywność działań adaptacyjnych w bardzo dużym stopniu zależy od zaangażowania w ich realizację
zarówno władz lokalnych, jak i służb miejskich, organizacji społecznych oraz mieszkańców miasta. Tylko
wspólne zaangażowanie pozwoli na poprawę standardów jakości życia mieszkańców Kalisza w
warunkach zmian klimatu oraz udoskonalenie zarządzania miastem we wszystkich aspektach jego
funkcjonowania.

8

Wprowadzenie
Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Kalisza do roku 2030 powstał
w ramach projektu Ministerstwa Środowiska realizowanego we współpracy
z 44 największymi polskimi miastami. Celem Planu jest wzmocnienie odporności
miasta na skutki obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu. Wynikające
ze zmian klimatu ryzyko dla miasta Kalisza, jego mieszkańców i infrastruktury,
powinno być uwzględnione przy tworzeniu strategii rozwoju miasta oraz planów,
programów i projektów inwestycyjnych. Plan Adaptacji jest dokumentem
strategicznym, stanowiącym podstawę do podejmowania przez władze miasta
decyzji uwzględniających ryzyko związane z zagrożeniami klimatycznymi.

Miasto Kalisz jest jednym z 44 dużych ośrodków miejskich Polski, które są szczególnie zagrożone
skutkami zmian klimatu, gdzie ryzyka związane ze zmieniającym się klimatem mogą być zwiększone w
wyniku uwarunkowań historycznych, jak i dynamiki rozwoju. Wrażliwość obszarów miejskich na zmiany
klimatu oraz potrzeba wzmocnienia ich odporności na zjawiska klimatyczne dostrzeżone zostały przez
Unię Europejską i kraje członkowskie, 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 wskazano
potrzebę uwzględnienia zmian klimatu w kształtowaniu miejskiej polityki przestrzennej i społecznogospodarczej. Realizując to działanie Ministerstwo Środowiska skierowało do największych miast Polski
propozycję współpracy, której celem było opracowania planów adaptacji do zmian klimatu.
Intencją Ministerstwa Środowiska było przygotowanie unikatowego 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
w Polsce. Realizację prac powierzono wybranemu w drodze przetargu publicznego Konsorcjum
składającemu się z czterech partnerów: Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu
Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu 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 Planem Adaptacji, który jest rezultatem wspólnej pracy miasta i przedstawicieli
Konsorcjum. Plany Adaptacji realizowano wykorzystując jednolitą metodę wypracowaną przez
Konsorcjum i zaakceptowaną przez Ministerstwo Środowiska. Praca nad Planem Adaptacji przebiegała
w ustalonych etapach, obejmujących ten sam dla wszystkich miast zakres prac prowadzonych z
zastosowaniem określonych metod i narzędzi 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 Kalisz przystąpiło do projektu na podstawie Porozumienia NR UA/137/WSR/2015
z Ministerstwem Środowiska podpisanego w dniu 30 czerwca 2015 r. przez Prezydenta Miasta Kalisza.
Proces przygotowania Planu Adaptacji dla Kalisza przebiegał w systemie trójstronnej współpracy
między Ministerstwem Środowiska, Miastem Kalisz oraz Wykonawcą z ramienia Konsorcjum –
Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym (IOŚ-PIB).
Celem Planu Adaptacji jest zwiększenie odporności miasta na zjawiska klimatyczne przy zmieniających
się warunkach klimatycznych. Plan został przygotowany przez Zespół Ekspertów (przedstawiciele
Wykonawcy), we współpracy z Zespołem Miejskim (przedstawiciele miasta), przy udziale innych
interesariuszy. Współpraca Zespołów była kluczowa dla przygotowania dokumentu o charakterze
strategicznym, który będzie stanowił podstawę do podejmowania przez władze miasta decyzji
uwzględniających zagrożenia klimatyczne oraz specyficzne zagrożenia dla miasta, które są pochodnymi
zmian klimatu. W ramach prac nad Planem wykonano 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 zostały
określone korzystne dla miasta działania adaptacyjne, szczególnie istotne dla poprawy jakości życia i
bezpieczeństwa jego mieszkańców.
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1. Charakterystyka
Miasta Kalisz
Kalisz jest miastem na prawach powiatu, położonym w środkowo-zachodniej Polsce
(woj. wielkopolskie), na Wysoczyźnie Kaliskiej i w dolinie rzeki Prosny. Miasto jest
siedzibą powiatu ziemskiego kaliskiego oraz stanowi główny ośrodek aglomeracji
kalisko-ostrowskiej. Jest najstarszym miastem w Polsce, położonym na historycznym
Szlaku Bursztynowym. Jest drugim w Wielkopolsce, po Poznaniu, centrum
gospodarczym, kulturowym i edukacyjnym. Miasto leży w obszarze korytarza
ekologicznego o znaczeniu krajowym. Obecnie liczba ludności Kalisza wynosi ponad
100 tysięcy.

1.1. UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE
Ukształtowanie terenu
Według regionalnego podziału fizyczno-geograficznego (Solon, Borzyszkowski i in. 2018) Kalisz jest
położony na Nizinie Południowowielkopolskiej (318.1-2), we wschodniej części mezoregionu
Wysoczyzny Kaliskiej (318.12), nad rzeką Prosną. W mieście występują znaczne różnice w wysokości
pomiędzy centrum miasta, a wyraźnie wyniesionymi nad nim jego peryferiami (po zachodniej stronie).
Wysokości względne pomiędzy dnem doliny Prosny a krawędzią Wysoczyzny sięgają do 35 m. Ogólnie
deniwelacje w granicach miasta przekraczają 50 m. Najwyżej położonym punktem Kalisza jest wzgórze
na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Dziewiarz” na Winiarach (151 m n.p.m.), na zachodnim
obrzeżu miasta, natomiast najniższym jest brzeg Kanału Bernardyńskiego na granicy z gminą Blizanów
(98 m n.p.m.). Śródmieście Kalisza leżą w obrębie doliny Prosny, pomiędzy głównym korytem rzeki a
Kanałem Bernardyńskim.
W granicach administracyjnych Kalisza można wyróżnić kilka głównych obszarów geomorfologicznych
o zróżnicowanej rzeźbie, to jest:
 prawie płaskie dno doliny Prosny (98–107 m n.p.m.), która przecina obszar miasta z południowego
wschodu na północny zachód - obejmujące koryto rzeki Prosna, kanały, starorzecza i odcinki
ujściowe dopływów rzeki oraz zabudowę Starego Miasta;
 mocno pofałdowana i dość wysoko wzniesiona wysoczyzna morenowa w północnej i zachodniej
części miasta, rozcięta przez doliny dopływów Prosny (Swędrnia i Trojanówka), z kulminacjami na
wspomnianym powyżej wzgórzu na Winiarach (151 m n.p.m.) i na wzniesieniu w obrębie
przedmieścia Chmielnik (146 m n.p.m.);
 słabiej pofałdowana, niżej wzniesiona i słabo rozczłonkowana wysoczyzna morenowa
w południowo-zachodniej części miasta, z kulminacją na wzgórzu w obrębie przedmieścia Nosków
(141 m n.p.m.).
Z doliną Prosny związane są tarasy akumulacyjne, które nie wszędzie są dobrze wykształcone
i widoczne. W dolinie Prosny i w dolinach jej dopływów powszechnie występują krawędzie i stoki
tarasów i wysoczyzn. Wysoczyzny morenowe w obrębie Kalisza opadają ku rzece na ogół łagodnymi,
długimi stokami.
Na prawie całym obszarze Kalisza występują osady czwartorzędowe. Najbardziej charakterystycznymi,
zalegającymi pod czwartorzędem, utworami trzeciorzędowymi (plioceńskimi) są iły (w tym: szare,
szarozielone, zielone, niebieskie i pstre), których odsłonięcia znajdują się w starych lub czynnych
wyrobiskach surowców ceramicznych na terenie miasta. Największą miąższość mają osady
czwartorzędowe w dolinie Prosny, której dno pokrywają głównie osady rzeczne (piaski, żwiry, iły, mułki
i torfy). Wysoczyzny zbudowane są głównie z glin zwałowych oraz częściowo je przykrywających
piasków i żwirów polodowcowych. Z kolei najwyższe w obrębie Kalisza wzniesienie na Winiarach jest
kemem, zbudowanym z piasków, żwirów i mułków.
Wody powierzchniowe
Kalisz jest położony w dorzeczu Odry i należy do bezpośredniej zlewni Prosny (największego
lewobrzeżnego dopływu Warty). W granicach administracyjnych miasta, Prosna rozdziela się na trzy
kanały: Koryto Główne, Kanał Bernardyński i Kanał Rypinkowski, które wraz z dopływami tworzą Kaliski
Węzeł Wodny (KWW). W obrębie Kalisza do Prosny uchodzą jej prawobrzeżne dopływy Swędrnia i
Trojanówka oraz lewobrzeżne dopływy Piwonia i Krępica.
Stany niskie i średnie występują na Prośnie przez 89% roku. Amplitudy wahań stanów wody oscylują
wokół wartości 3,0 m. Średnia wartość spływu jednostkowego dla Prosny w Kaliszu wynosi 4,1
dm3/s*km2 (dla porównania: średnia europejska wynosi 9,6 dm 3/s*km2). Obszar zlewni Prosny znajduje
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się w strefie najniższych odpływów w Polsce. Niskie wartości odpływów wynikają z niedoboru opadów
oraz małej zdolności retencyjnej zlewni. W warunkach przeciętnych stany i przepływy wyższe od
średniorocznych występują od grudnia do kwietnia włącznie. Przepływy charakteryzują się szybkim
przejściem od kulminacji do stanów niżówkowych, które na ogół rozpoczynają się w czerwcu i utrzymują
się do końca roku hydrologicznego.
Charakterystyczną cechą zlewni Prosny jest całkowity brak jezior i innych naturalnych zbiorników
wodnych. Istniejące zbiorniki wód stojących są pochodzenia sztucznego, powstałe w wyniku piętrzenia
rzek. Najważniejsze z nich to:
 Jezioro Pokrzywnickie (167 ha), zbiornik zaporowy położony 5 km na południowy wschód od
śródmieścia Kalisza, na granicy miasta z gminą Opatówek. Jego pojemność wynosi 4,35 mln m 3, w
tym rezerwa powodziowa to 1,9 mln m3. Zbiornik pełni funkcje retencyjne dla Kaliskiego Węzła
Wodnego oraz funkcje rekreacyjne.
 Zbiornik Murowaniec (98 ha) położony 14 km na północny wschód od miasta (w gminie Koźminek).
Całkowita powierzchnia zbiornika wynosi 98 ha, w tym lustra wody 79,5 ha. Pojemność akwenu
wynosi 1,47 mln m3, w tym rezerwa powodziowa 1,13 mln m 3. Zbiornik pełni funkcje retencyjne dla
Kaliskiego Węzła Wodnego oraz funkcje rekreacyjne.
 Jezioro Gołuchowskie, zbiornik zaporowy (50 ha, pojemność 1,4 mln m3), położony 15 km na
północny zachód od Kalisza, pełniący funkcje retencyjne dla Kaliskiego Węzła Wodnego. Inne
funkcje zbiornika to: łagodzenie fali powodziowej, gromadzenie wody dla potrzeb rolnictwa oraz
funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe.
Dodatkowo, na terenie miasta Kalisza istnieją również niewielkie stawy w parkach miejskich (np. Park
Przyjaźni) oraz zbiorniki wody w zagłębieniach na terenach dawnych kopalni złóż ceramicznych w
różnych częściach miasta, które doraźnie pełnią funkcje retencyjne. Mogą też potencjalnie być
wykorzystywane dla zagospodarowania wód deszczowych (jako element BZI).
W obrębie przebiegającej przez miasto pradoliny rzeki Prosny wydzielony został Główny Zbiornik Wód
Podziemnych (GZWP 311). Jest to zbiornik o powierzchni 535 km 2. Cały obszar GZWP 311 jest objęty
strefą wysokiej ochrony (OWO), a częściowo w obrębie granic Kalisza – strefą najwyższej ochrony
(ONO).
Osnowa ekologiczna
Prosna wraz z kanałami i dopływami wpłynęły na strukturę przyrodniczą miasta. Prosna stanowi jego
główną oś przyrodniczą. Związane z układem obniżeń dolinnych główne ciągi terenów zieloni (zieleni
urządzonej i nieurządzonej) wzbogacają różnorodność biologiczną miasta i korzystnie wpływają na
kształtowanie się warunków klimatu lokalnego, w szczególności poprzez łagodzenie dominanty klimatu
miejskiego.
W granicach miasta Kalisza znajduje się kilka miejskich parków. Są to Park Miejski (24,28 ha), Planty
Miejskie wokół Śródmieścia (2,5 ha) i Park Przyjaźni (11,13 ha). Na obrzeżu miasta znajdują się dwa
parki podworskie, w miejscowościach, które zostały włączone w granice miasta. Są to parki w osiedlach
Szczypiorno (5,6 ha), Park im. Wiłkomirskich na Majkowie (2,74 ha). Ważne elementy zieleni miejskiej
stanowią także liczne tereny ogródków działkowych, cmentarze miejskie oraz tereny zielone wokół
obiektów sportowych, skwery miejskie, oraz tereny zielone w ciągach ulicznych i wzdłuż dolin cieków.
Szczególną rolę w mieście w jego najbliższym sąsiedztwie odgrywają lasy (komunalne i inne). Pełnią
one rolę lasów ochronnych zabezpieczających mieszkańców przed szkodliwym oddziaływaniem
zanieczyszczeń atmosferycznych oraz korzystnie wpływają na klimat. Pełnią także ważną rolę
turystyczną i rekreacyjną. W administracyjnych granicach miasta, w jego południowo-wschodniej części,
tuż na północ Podjeziora Pokrzywnickiego, znajduje się las Winiary zajmujący powierzchnię 219,2 ha.
Na południowo-wschodnim obrzeżu Kalisza, ale w większości już poza granicami miasta, na terenie wsi
Wolica, leżą lasy komunalne, zajmujące powierzchnię 157,5 ha. Ich istotną funkcją jest zaspokajanie
potrzeb zdrowotnych i wypoczynkowo-rekreacyjnych mieszkańców Kalisza i okolic. Lasy komunalne w
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Wolicy zaliczane są do lasów ochronnych wokół miast, w myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i
leśnych.
Istotną rolę w strukturze przyrodniczej miasta, zwłaszcza w jego zachodniej części (poza doliną), pełnią
również tereny otwarte.
W granicach Kalisza i w najbliższym sąsiedztwie miasta znajdują się obiekty objęte ochroną prawną. W
granicach administracyjnych miasta znajduje się fragment obszaru Natura 2000 Dolina Swędrni
PLH300034, który rozciąga się wzdłuż doliny rzeki na wschód od miasta, rezerwat przyrody „Torfowisko
Lis” w południowo-wschodniej części miasta oraz liczne pomniki przyrody. W dolinie Prosny znajdują
się ostoje ptactwa błotnego. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajdują się Obszary Chronionego
Krajobrazu Dolina Prosny oraz Dolina rzeki Swędrni w okolicach Kalisza.

1.2. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA MIASTA KALISZA
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA MIASTA
Powierzchnia Kalisza wynosi 69,42 km². Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części zawiera 29
jednostek (osiedli) miasta: Chmielnik, Dobrzec, Dobrzec Wielki, Huby, Korczak, Lis, Majków, MajkówKolonia, Majków-Osiedle, Nosków, Ogrody, Okręglica, Piekart, Piskorzewie, Piwonice, PiwoniceKolonia, Piwonice-Wschód, Piwonice-Zachód, Rajsków, Rajsków-Kolonia, Rypinek, Stare Miasto,
Sulisławice, Sulisławice-Kolonia, Szczypiorno, Tyniec, Winiary, Zagorzynek, Zawodzie.
Struktura przestrzenna
Pierwotny układ przestrzenny miasta ukształtował się w okresie średniowiecza. W późniejszych latach
następowało dalsze formowanie się struktury osadniczej, w tym sieci ulic i dróg, stanowiących układ
komunikacyjny miasta. Na układ ten istotny wpływ miała duża liczba mostów na rzekach i kanałach
przecinających miasto
Ponad 40% powierzchni Kalisza w jego granicach administracyjnych to tereny osadnicze, na które
składają się tereny mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe, przemysłowo-bazowo-składowe oraz
produkcyjne, komunikacyjne i infrastruktury technicznej. Największy udział mają przy tym tereny
mieszkaniowe – ponad 72 % terenów osadniczych, przy czym największy areał zajmują tereny
z zabudową jednorodzinną (54,4% terenów mieszkaniowych).
Rozmieszczenie terenów osadniczych Kalisza ma charakter skupiony, a na terenach otwartych jest
niewiele zabudowy rozproszonej, z wyjątkiem tej, która rozwinęła się wzdłuż liniowych elementów
komunikacyjnych (linie kolejowe, drogi), np. Dobrzec, Szczypiorno, Sulisławie itp. W bilansie
użytkowania gruntów zabudowę tą zaliczono do terenów osadniczych i technicznie zainwestowanych.
Tereny mieszkaniowe o intensywnej zabudowie zajmują prawie 288 ha.
W strukturze przestrzennej układu osadniczego Kalisza wyraźnie zaznacza się segregacja funkcji –
zwłaszcza rozdzielenie terenów mieszkaniowych od terenów przemysłowych i technicznego zaplecza
miasta. Wyróżnia się tu strefa centralna, obejmująca Stare Miasto i historyczne śródmieście
o regularnym kształcie ulic, z intensywną obrzeżną zabudową. Strefa ta obejmuje część naturalnego
korytarza ekologicznego doliny Prosny (miejscami zabudowa dochodzi tu do samego koryta rzecznego),
przy tym ciągłość korytarza została utrzymana jedynie wzdłuż sztucznie wybudowanego kanału
Bernardyńskiego. Wewnątrz intensywnie zabudowanej strefy występują enklawy zieleni: zespół
cmentarny na południe od ul. Harcerskiej, Skwer Kor-Walczaka, a w szczególności pas zieleni w miejscu
dawnej fosy otaczającej średniowieczny układ urbanistyczny - pomiędzy ul. Babina i A. Parczewskiego.
Proporcja ww. terenów zielonych do strefy śródmiejskiej terenów zabudowanych i utwardzonych wynosi
1:20.
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Do obszarów miasta o wysokiej intensywności zabudowy należą (poza omawiają omawianą strefą
śródmiejską) także osiedla wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, w tym blokowej (np. os. Kaliniec,
Asnyka, XXV-lecia, Dobrzec, Majków). Na niektórych terenach tej strefy wskaźnik intensywności
zabudowy może być nawet wyższy niż w strefie śródmiejskiej. Jednak inna forma zabudowy pozwoliła
na zachowanie nieco większej części powierzchni terenów biologicznie czynnej zagospodarowanej
zielenią osiedlową. Jej udział osiąga tam 12 do 17%. Jeszcze korzystniejsze uwarunkowania pod
omawianym względem występują na osiedlach z zabudową jednorodzinną, gdzie udział powierzchni
terenu biologicznie czynnej osiągać może 60 i więcej procent.
Do stref miasta o niewielkim udziale powierzchni biologicznie czynnej należą tereny produkcyjnousługowe (generalnie tereny przemysłowe). Najrozleglejsze z nich rozciągają się w rejonie linii kolejowej
– jej odcinka na południowy zachód od dworca kolejowego (rejon Al. Wojska Polskiego oraz ul.
Wrocławskiej, Podmiejskiej i Obozowej). Kolejne tereny przemysłowe to: bezpośrednio sąsiadujące ze
strefą śródmiejską, położone na północny-zachód od niej, tereny w rejonie ul. Złotej oraz tereny
położone w południowej części miasta – w rejonie ul. Częstochowskiej, Elektrycznej i Wojciecha
z Brudzewa. Ostatni z wymienionych terenów technicznie zainwestowanych znajduje się w pewnym
oderwaniu od głównego układu osadniczego (ze skupioną zabudową), w otoczeniu dość rozległych
terenów otwartych z dużym udziałem łąk.
W obrębie terenów otwartych zdecydowanie dominują grunty użytkowane rolniczo – ponad 80% (48,2%
całego obszaru miasta). Dość wysoki jest udział terenów trawiastych – 10,6%, nikły natomiast jest udział
lasów i zadrzewień 6,4% (3,8% w odniesieniu do całego miasta). Warto przy tym dodać, że najbliższy
rejon Kalisza (poza jego granicami administracyjnymi) także jest w wysokim stopniu wylesiony. Większe,
blisko sąsiadujące zwarte kompleksy leśne występują na wschód od miasta.
Obszary zdegradowane w mieście zostały uwzględnione w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta
Kalisza 2016. W mieście wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji oraz ustanowiono na
obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalną Strefę Rewitalizacji.
Infrastruktura energetyczna
Gospodarka cieplna
W 2015 r. łączna długość sieci ciepłowniczej w Kaliszu wynosiła 65,8 km. Wtedy w miejskim systemie
było 649 węzłów ciepłowniczych, w tym 124 grupowych (19,1%). Miejska sieć ciepłownicza w Kaliszu
jest siecią wysokoparametrową, zarządza nią ENERGIA Ciepło Kaliskie sp. z o.o. Stan urządzeń jest
określany jako dobry, większość kotłów została zmodernizowana. Dyspozycyjna moc cieplna miejskiego
systemu ciepłowniczego wynosi ok. 170 MW, który dostarcza energię dla ok. 56 000 mieszk. miasta, co
stanowi ok. 52% populacji Kalisza. Ponadto, w mieście funkcjonuje 29 kotłowni w lokalnych
podsystemach ciepłowniczych. Część mieszkańców miasta zaopatruje się w energię cieplną
indywidualnie, wykorzystując w tym celu piece węglowe, piece centralnego ogrzewania opalane
koksem, gazem, olejem, ewentualnie używając energii elektrycznej.
Zasilanie w energię elektryczną
Zasilanie Kalisza w energię elektryczną bazuje na dostawie liniami wysokich napięć systemu krajowego
z elektrowni w Koninie i Turku. Wytwarzanie energii elektrycznej w ENERGIA Ciepło Kaliskie sp. z o.o.
ma charakter uboczny. Linie wysokiego napięcia 110 kV obramowują miasto i tworzą pierścień
zasilający główne punkty zasilania, gdzie następuje redukcja napięcia ze 110 na 15 kV. Miasto zasilane
jest w energię elektryczną z 5 stacji transformatorowo-rozdzielczych WN/SN 110/15 kV, tzw. Głównych
Punktów Zasilania (GPZ). Łączna długość linii energetycznych zlokalizowanych na terenie miasta
wynosi: linie WN 110 kV - 36,37 km, linie SN 15 kV – 302,5 km (w tym napowietrzne – 24,3%, kablowe
– 75,7%) oraz linie nN 0,4 kV – 720,8 km (w tym napowietrzne – 32,8%, kablowe – 67,2%).
Zaopatrzenia w gaz
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Dostawy gazu pochodzą z Paszowa i Zborowa. Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej jest
niewielkie. Miasto Kalisz jest zaopatrywane w gaz ziemny typu E (GZ50), przesyłany gazociągami
wysokiego ciśnienia 5,4 MPA relacji Odolanów-Adamów (DN 400 mm i DN 500 mm). Na terenie miasta
znajdują się trzy odgałęzienia gazociągów. Obszar Kalisza posiada dwie stacje redukcyjne stopnia I,
położone: przy ul. Poznańskiej (przepustowość Qmax = 12 500 Nm3/h) oraz przy ul. Pszennej
(przepustowość Qmax = 25 000 Nm 3/h). Wydajność stacji redukcyjnych I stopnia jest wystarczająca do
zaspokojenia obecnych potrzeb miasta. Obciążenie stacji I stopnia, w okresie największych poborów,
wynosi poniżej 50% nominalnego przepływu w stacji przy ul. Poznańskiej i około 20% w stacji przy ul.
Pszennej. Długość sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia na obszarze Kalisza w 2015 r. wynosiła
199 km.
Zaopatrzenie w wodę
Miasto podzielone jest na 3 strefy zasilania (SUW – Lis, SUW – Fabryczna-Poznańska, SUW –
Warszawska-Winiary). Strefy zasilania mogą się wzajemnie uzupełniać i nakładać. Jedynie osiedle
Winiary posiada odrębny układ sieciowy zasilany ze studni zlokalizowanej przy ul. Braci Niemojowskich.
Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę miasta Kalisza jest wielootworowe ujęcie infiltracyjne wzdłuż
rzeki Prosny (SUW - Lis), zależne od czwartorzędowych zasobów poziomu wodonośnego głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP nr 311 i eksploatowane w ramach zatwierdzonych zasobów
eksploatacyjnych w ilości 1770 m3/h (42 studni o głębokości 21-34 m). Ważnym źródłem zaopatrzenia
w wodę miasta pozostają ujęcia głębinowe wód (4 pojedyncze studnie) z poziomu jurajskiego.
Uzdatnianie wody w Kaliszu odbywa się w czterech stacjach uzdatniania, zlokalizowanych w różnych
częściach miasta. Sieć wodociągowa jest dobrze rozwinięta. Długość czynnej sieci rozdzielczej wg
danych GUS w roku 2015 wyniosła ok. 248 km (stopień zwodociągowania - 97%). Okres eksploatacji
sieci wodociągowej miasta Kalisza jest zróżnicowany - powyżej 50% sieci jest eksploatowane więcej
niż 20 lat, jednak wyniku prac modernizacyjnych sieci obserwowany jest spadek liczby awarii.
Gospodarka ściekowa
Miasto posiada następujące systemy kanalizacji:




system ogólnospławny w śródmieściu, który jest przewidziany do pozostawienia w stanie
istniejącym,
system rozdzielczy w części miasta – głównie na lewym brzegu rzeki Prosny, który jest przewidziany
jako docelowy dla całości miasta z wyłączeniem śródmieścia,
system nieuporządkowany, polegający głównie na tymczasowym wykorzystywaniu istniejących
kanałów deszczowych do odprowadzania ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych.
System ten istnieje przede wszystkim w prawobrzeżnej części miasta. System ten jest obecnie
przebudowywany na system rozdzielczy.

Odbiornikami wód opadowych i roztopowych z kanalizacji są rzeka Prosna i jej dopływy: Swędrnia,
Krępica, Piwonka i Lipówka oraz odnogi Prosny: Kanał Rypinkowski i Kanał Bernardyński. Łączna
długość sieci kanalizacyjnej wynosi 293,6 km w tym: kanalizacja ogólnospławna 37,1 km, kanalizacja
sanitarna 94,9 km, przyłącza 79,3 km. Długość kanalizacji deszczowej wynosi 82,3 km. Większość sieci
(ponad 60%) eksploatowana jest od ponad 20 lat, jednakże w przeciągu ostatnich 5 lat zaznaczał się
duży przyrost nowej sieci kanalizacyjnej, co związane jest z nakładami inwestycyjnymi na renowację
istniejącej sieci oraz budowę nowej.
Liczba ludności korzystających z usług w zakresie odprowadzania ścieków wynosi 89% ogółu
mieszkańców. Planuje się podłączenie nowych budynków. Według danych GUS w roku 2015 na terenie
miasta znajdowało się ok. 1724 zbiorników bezodpływowych. Oczyszczanie ścieków z Kalisza i
okolicznych miejscowości odbywa się w grupowej oczyszczalni ścieków – GOŚ Kuchary (mechanicznobiologiczna z podwyższonym usuwaniem związków biogennych). Łączna przepustowość oczyszczalni
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wynosi ok. 40 000 m 3/d, a ilość dopływających ścieków nie przekracza 20 000 m 3/d. Odbiornikiem
ścieków z oczyszczalni w Kucharach jest rzeka Prosna.
Infrastruktura przeciwpowodziowa
Kalisz jest jednym z najbardziej zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi miast w województwie
wielkopolskim. Najbardziej zagrożone powodzią tereny leżą w dolinie rzeki Prosny. Z kolei ograniczone
możliwości rozwoju terenów zielonych na obszarze miasta, przyczyniają się do zmniejszenia zdolności
retencyjnych podłoża, a tym samym wzrostu możliwości wystąpienia także powodzi nagłych (miejskich).
Funkcje retencyjne i przeciwpowodziowe pełnią sztuczne akweny zlokalizowane w okolicach Kalisza
(Jezioro Gołuchowskie, Jezioro Pokrzywnickie, Zbiornik Murowaniec). Na pograniczu trzech powiatów:
kaliskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego powstaje nowy zbiornik „Wielowieś Klasztorna”, którego
podstawową funkcją będzie zredukowanie maksymalnych przepływów powodziowych, w tym ochrona
miasta Kalisza, a także retencjonowanie wody w zlewni rzeki Prosny (np. w celu prowadzenia sterownej
gospodarki wodnej).
Obecnie istniejące wały przeciwpowodziowe są niekompletne i wymagają modernizacji oraz
przebudowy. Kluczowe znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej miasta ma budowa nowych budowli
hydrotechnicznych. Wszelkie wymienione zabezpieczenia – w tym zwłaszcza wały przeciwpowodziowe
– nie dają całkowitej gwarancji wystąpienia wielkiej powodzi obejmującej zasięg całej doliny.
Gospodarka odpadami
Odpady stałe są wywożone z miasta do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
w Nowych Prażuchach, gm. Ceków-Kolonia (pow. 22 ha). Instalacja spełnia ustawowe wymagania dla
instalacji regionalnej. W jej skład wchodzi część mechaniczna o zdolności przerobowej rocznej równej
80 000 Mg oraz część biologiczna o rocznej zdolności przerobowej równej 33 000 Mg. Wg danych z
2015 ilość odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła 166 kg/mieszk. (dla porównania średnia krajowa wynosi 283 kg/mieszk.). Miasto realizuje Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Kalisza (do usunięcia pozostało 790 Mg).
Łączność
Przez teren Kalisza przebiega magistrala telefoniczna światłowodowa relacji Poznań – Kalisz – Łódź,
usytuowana w kanalizacji telefonicznej, jak również pas łączności teleradiowej relacji Żerków –
Chełmce. Kalisz położony jest w obszarach działania centralnych okręgów telekomunikacji
poszczególnych operatorów telefonii komórkowej.
Układ komunikacyjny
Dostępność drogowa Kalisza jest niezadowalająca; Kalisz leży poza głównymi szlakami
komunikacyjnymi kraju. Najbliżej przebiegającym szlakiem komunikacyjnym, zaliczanym do głównych
szlaków tranzytowych kraju, jest autostrada A2 położona ok. 45 km na północ od miasta. Przez Kalisz
przechodzi linia kolejowa o znaczeniu państwowym (łączy Warszawę, Łódź, Kalisz i Wrocław). Ze
względu na niezadowalający stan techniczny nie jest jednak w pełni wykorzystywana.
Dwie drogi krajowe oraz trzy drogi wojewódzkie stanowią podstawowy element węzła drogowego w
Kaliszu. Przechodząc przez obszar miasta, przeprowadzają ruch tranzytowy, a także wyprowadzają z
miasta i wprowadzają do niego ruch pozamiejski. Ponadto pełnią funkcje lokalne i służą transportowi
wewnątrzmiejskiemu.
Na terenie miasta istnieją 32 drogowe obiekty mostowe, z czego 8 na drogach krajowych, 8 kładek dla
pieszych, zaś pozostałe 16 to mosty na drogach gminnych i powiatowych. Stan tych obiektów jest dobry.
Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu kontroluje stan dróg w mieście i odpowiada za ich utrzymanie. Stan
techniczny większości ulic miasta jest oceniany jako niezadowalający. Zły stan obejmuje też wiele
odcinków chodników, a także urządzeń sygnalizacyjnych. Szczególnie niepokojące jest to, że zły stan
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dróg dotyczy w znacznym stopniu głównych ulic i całych ciągów komunikacyjnych, w tym także głównej
obwodnicy koncentrującej większość ruchu tranzytowego i lokalnego i najważniejszych tras wylotowych
miasta.
W Kaliszu jest wiele ulic z nawierzchnią gruntową, tak w śródmieściu, jak i na obrzeżach miasta. Łącznie
125,71 km dróg (42,63%) posiada nawierzchnię gruntową – naturalną, żwirową lub żużlową,
wymagającą utwardzenia.
Transport publiczny
Miasto Kalisz posiada 71 nowoczesnych, niskopodłogowych, ekologicznych autobusów, 3 minibusy
oraz 1 zabytkowy SAN H100B. Analiza połączeń Kaliskich Linii Autobusowych wykazała, że
najważniejsze rejony miasta mają dostęp do komunikacji publicznej. Kaliskie Linie Autobusowe Spółka
z o.o. znalazła się w pierwszej dziesiątce rankingu publikowanego na łamach Strefy Gospodarki
„Dziennika Gazety Prawnej” (6. miejsce miejscu w kraju i 1. w Wielkopolsce). Pozostałe
przedsiębiorstwa autobusowe świadczące regularne usługi transportowe w rejonie Kalisza to PPKS
Kalisz, MZK Ostrów Wielkopolski i kilkunastu prywatnych przewoźników.
Mocną stroną systemu komunikacji w Kaliszu jest gęsta sieć ulic tworzących układ komunikacyjny
miasta zapewniający dostęp do wszystkich jego dzielnic i osiedli. Proces tworzenia układu
transportowego trwa, a rozwój gospodarczy Kalisza stawia przed miastem nowe zadania takiego
kształtowania układu dróg i ulic, aby sprawny system transportowy stawał się czynnikiem sprzyjającym
jego rozwojowi,
Transport samochodami prywatnymi i rowerami
Jak wynika z danych opublikowanych w Statystycznym Vademecum Samorządowca 2017, liczba
zarejestrowanych w Kaliszu aut osobowych wzrasta. W grudniu 2014 na 1000 mieszkańców przypadało
556 samochodów, w 2015 – 579, a 2016 roku liczba ta wzrosła do 612 na 1000 mieszkańców.
Podobnie jak w innych miastach Polski, parkowanie prywatnych samochodów jest jednym z
największych problemów miasta. Centrum Kalisza objęte jest strefą płatnego parkowania, co ma na celu
ograniczenie liczby parkujących samochodów oraz racjonalnego korzystania z dostępnych tam
parkingów. Ze strefy wyłączony jest Rynek Główny oraz część ulicy Śródmiejskiej i Złotej, gdzie
dopuszczony jest tylko ruch pieszy, a ruch samochodowy ograniczono do zaopatrzenia sklepów.
System ścieżek rowerowych w Kaliszu jest słabo rozwinięty, co utrudnia wykorzystanie rowerów jako
środków dojazdu do pracy, szkół i uczelni. W mieście istnieją też szlaki dopuszczone do ruchu
rowerowego, niespełniające kryteriów zaliczenia ich do wydzielonych ścieżek rowerowych lub pieszorowerowych. Od 2004 roku trwa sukcesywna rozbudowa ścieżek rowerowych wzdłuż nowo
budowanych tras, np. wzdłuż Trasy Bursztynowej. Powstające ścieżki nie zostały jeszcze połączone w
jeden system, ale w każdym roku powstają nowe odcinki, uzupełniające planowany system szlaków
rowerowych.

1.3. PROBLEMY DEMOGRAFICZNE KALISZA
W 2016 roku populacja Kalisza liczyła 102 249 osób (101 625 osób w 2017); mieszkańcy miasta Kalisza
stanowili poniżej 3% ludności województwa wielkopolskiego. Największą liczbę mieszkańców w Kaliszu
odnotowano w 2000 r. – 110 104 mieszkańców (GUS). W lutym 2018 r. Kalisz liczył już tylko 98 225
mieszkańców, a zatem miasto wypadło z grupy miast stutysięcznych.
Zmiany w zakresie urodzeń, zgonów oraz przyrostu naturalnego wskazują na negatywne tendencje
demograficzne, tj. niski przyrost naturalny ograniczający wymianę pokoleniową, proces starzenia się
społeczeństwa oraz zaburzone proporcje pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi.

18

W Kaliszu 24,0% społeczeństwa stanowią łącznie osoby starsze powyżej 65 oraz dzieci poniżej 5 roku
życia, czyli grupa populacji najbardziej wrażliwa na stresory klimatyczne. Osoby w wieku powyżej 65 lat
to 19,5% społeczności miasta, natomiast dzieci w wieku poniżej 5 lat – 4,5%. Kalisz ma ujemny przyrost
naturalny -3,6 na 1000 mieszkańców (2016-GUS).
Mieszkańcy Kalisza zawarli w 2017 roku 423 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000
mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej
od średniej wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na
1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie
więcej od wartości średniej dla kraju. 26,4% mieszkańców Kalisza jest stanu wolnego, 55,4% żyje w
małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,1% to wdowy/wdowcy.
Najwięcej osób migrujących z Kalisza przenosi się na obszary wiejskie do gmin ościennych, m.in. do
Opatówka, Gołuchowa, Żelazkowa i Godziesz Wielkich. Wskazuje to na proces suburbanizacji, czyli
wyludniania się miasta i rozwoju strefy podmiejskiej. Podmiejskie tereny wiejskie oferują „odskocznię”
od miejskiego hałasu i zanieczyszczeń, a przy tym pozostają w odległości umożliwiającej dojazdy do
centrum miasta. W związku z tym, problemem stają się kwestie fiskalne. Migracja mieszkańców
prowadzi do zubożenia gmin miejskich - korzystają oni infrastruktury i udogodnień oferowanych przez
Kalisz a odprowadzają podatki do gmin ościennych.
Pomimo względnie dobrych warunków do życia oferowanych przez miasto, w ostatnich latach daje się
zauważyć negatywną tendencję objawiającą się spadkiem liczby ludności Kalisza (średnio o 0,6%
rocznie). Proces wyludniania się miast obserwowany jest w całej Polsce, jednak w Kaliszu przybrał
szczególnie drastyczne rozmiary. Wiązać się to może z położeniem miasta w trójkącie pomiędzy
Poznaniem, Wrocławiem i Łodzią, gdzie młodzi ludzie wyjeżdżają najpierw na studia, a następnie za
pracą. Zaobserwowany brak przyciągania nowych mieszkańców, w połączeniu z bardzo niskim
przyrostem naturalnym oraz wysokim ujemnym saldem migracji, może doprowadzić do dalszego
zachwiania struktury demograficznej miasta. Zjawisko to może mieć swoje negatywne następstwa na
wszystkich poziomach funkcjonowania miasta i hamować rozwój gospodarczy Kalisza.

1.4. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE ROZWOJU KALISZA
Bezrobocie rejestrowane w Kaliszu w 2016 roku wynosiło 4,6% (5,0% wśród kobiet i 4,2% wśród
mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz
znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w Kaliszu wynosi 3 648,00 PLN, co odpowiada tylko 85.00% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kalisza 2487
osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 7 548 pracujących przyjeżdża do pracy spoza miasta - tak
więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 5 061.
5,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Kalisza pracuje w sektorach rolnictwo i leśnictwo, 34,9% w
przemyśle i budownictwie, a 25,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport,
zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,8% pracuje w sektorze finansowym
(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). Taka struktura zatrudnienia
wskazuje na nadal utrzymującą się dominantę sektora przemysłowego w bazie ekonomicznej miasta
(Kalisz pozostaje silnym ośrodkiem przemysłowym).
Najczęstsze przyczyny korzystania z pomocy społecznej to ubóstwo, uzależnienia, bezradność w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych, problemy ludzi starszych, bezrobocie i bezdomność.
W Kaliszu głównym realizatorem zadań z zakresu pomocy społecznej jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, który zapewnia pomoc rodzinom zmagającym się z różnego rodzaju problemami, wspiera
integrację ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie oraz stwarza w miarę możliwości jak
najszersze korzystanie z sieci usług socjalnych, adekwatnych do potrzeb osób wymagających wsparcia
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Najmocniejsze strony systemu pomocy społecznej w Kaliszu to:
 aktywność Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu (w tym Klubu Integracji Społecznej),
 dobra działalność Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (NZOZ) zajmujących się leczeniem
osób uzależnionych (leczenie o charakterze medycznym i terapeutycznym)
 dobra dostępność ofert leczenia i profilaktyki uzależnień oraz aktywne działanie Klubów Abstynenta
i grup samopomocowych,
 działania Pełnomocnika Osób Niepełnosprawnych,
 wystarczająca liczba placówek dla osób bezdomnych,
 aktywna działalność Powiatowego Urzędu Pracy oraz NGO wspierających aktywność osób
bezrobotnych (np. Kaliski Inkubator przedsiębiorczości),
 działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej Centrum
Interwencji Kryzysowej oraz Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan”,
 aktywność Centrum Wolontariatu przy Caritas w Kaliszu, oraz Centrum Wolontariatu prowadzone
przez Fundację „Mocni miłością”,
 środowiskowa opieka w warunkach domowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
(Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego - domowego)
 Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi odgrywa ważną rolę w rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, realizacji zadań miasta wobec mieszkańców, rozwiązywaniu problemów społecznych,
zdrowotnych, edukacyjnych i wielu innych. W mieście zarejestrowanych jest około 350 organizacji o
różnym profilu działania (kultura, sztuka, edukacja, pomoc społeczna, profilaktyka oraz zdrowie.
Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak również wspieranie i konsultowanie przedsięwzięć władz
miasta, powinna w istotny sposób wzbogacać możliwości działania samorządu na rzecz mieszkańców
oraz kształtować postawy obywatelskie. Jednakże, jak wynika z badań prowadzonych na potrzeby
Gminnego Programu Rewitalizacji tylko znikoma część zarejestrowanych organizacji działa faktycznie.
Organizacje bardzo źle oceniają współpracę z miastem. Z roku na rok maleje liczba organizacji
biorących udział w konkursach na realizację zadań publicznych.
Miasto jest otwarte na potrzeby społeczeństwa. Strona internetowa https://www.kalisz.pl umożliwia
konsultacje społeczne, także w obszarze środowiska, pozwalające na uspołecznienie procesu
podejmowania decyzji. Mieszkańcy mają łatwy dostęp do projektów dokumentów (np. uchwał, zmian
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, prognoz oddziaływania na środowisko), do których rożnymi
kanałami mogą składać uwagi i wnioski.
Od 2014 r. mieszkańcy mają możliwość zgłaszania projektów do finansowania w ramach budżetu
obywatelskiego (na poziomie 5 mln rocznie, http://bo.kalisz.pl/)
Walory kulturowo-historyczne Kalisza czynią z miasta ośrodek życia kulturalnego o uznanej renomie w
regionie i kraju. Instytucje kultury Miasta Kalisza, jak również zasilane z budżetu regionalnego placówki
Województwa Wielkopolskiego, oferują bogaty wachlarz przedsięwzięć o wysokich walorach
artystycznych. Aktywność w tej sferze dopełnia działalność licznych stowarzyszeń społecznokulturalnych.

1.5. POTENCJAŁ EKONOMICZNY KALISZA
Kalisz jest ośrodkiem miejskim o znaczeniu subregionalnym. Jako drugie pod względem populacji
miasto w województwie wielkopolskim pełni funkcje specjalizowane, w szczególności przemysłowe oraz
centralne w zakresie administracji, gospodarki i usług, w tym kultury i edukacji. Kalisz jest siedzibą
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administracji państwowej, samorządowej, kościelnej,
spółdzielczej oraz wielu instytucji i organizacji,

organów

sądowniczych

i

administracji

Miasto aspiruje do miana drugiego ośrodka rozwojowego województwa wielkopolskiego. Stara się
przyciągnąć inwestorów poprzez organizację w swoich granicach atrakcyjnych terenów inwestycyjnych
oraz licznych ulg i zachęt. W tym obszarze Kalisz był wielokrotnie nagradzany, m.in. za wspieranie
inwestorów, tworzenie klimatu przedsiębiorczości oraz współpracę międzynarodową. Miasto ma
doświadczenie w pozyskiwaniu środków krajowych i zagranicznych, głównie unijnych, na realizację
różnych projektów i zadań ukierunkowanych na rozwój miasta i zaspokajanie potrzeb jego
mieszkańców.
Od wielu lat wydatki miasta Kalisza są wyższe niż jego dochody. W roku 2017 budżet Kalisza obejmował
dochód w wysokości 532 mln zł, wydatki w kwocie 553 mln. Na realizację 115 inwestycji miejskich
zaplanowano 93 mln, a ponad połowę budżetu (323 mln zł) przeznaczono na zadania oświatowe i
pomoc społeczną.
Kalisz odgrywa bardzo ważną rolę, jako ośrodek edukacyjny. W mieście kształcić się można na
wszystkich poziomach edukacji. Kaliskie szkoły średnie dysponują bogatą ofertą edukacyjną. Oprócz
tradycyjnych zawodów oferują swoim uczniom zdobycie niszowych i pożądanych na rynku pracy
kwalifikacji, między innymi w zawodach: technik mechanik lotniczy, technik budowy instrumentów
muzycznych (budowa fortepianów i pianin) czy też technik technologii odzieży. Ponadto, miasto jest
ważnym ośrodkiem akademickim południowej Wielkopolski. Działa tutaj Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, znajdująca się w czołówce wyższych szkół
zawodowych kraju oraz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Funkcjonują również filie znanych i renomowanych uczelni krajowych, tj.: Politechnika
Poznańska, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego w Łodzi, Wyższe
Seminarium Duchowne Diecezji Kaliskiej - Sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
Kalisz jest głównym ośrodkiem Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego, ośrodkiem przemysłu
lotniczego, w tym produkcji maszyn i silników lotniczych (Pratt & Whitney, WSK PZL-Kalisz). Duże
tradycje, jeszcze z czasów kalisko-mazowieckiego okręgu przemysłowego, ma przemysł włókienniczy
(Runotex, Polo) i odzieżowy (Big Star) oraz produkcja koronek i firan (Wistil, Haft). Silnie rozwinięty jest
przemysł spożywczy: Winiary (koncentraty spożywcze), Kaliszanka, Hellena, produkcja lodów (Augusto,
dzisiejsze Kilargo). W mieście znajdują się tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dynamiczny rozwój firm branży lotniczej wpłynął na powstanie Wielkopolskiego Klastra Lotniczego
skupiającego przedstawicieli najważniejszych przedsiębiorstw zaangażowanych w działania na rzecz
podnoszenia konkurencyjności branży lotniczej w Polsce. Obecność sektora lotniczego w regionie
wpływa na wzrost jego innowacyjności oraz stymuluje inwestycje w sferę badawczo-rozwojową, np.
powstające Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych. Obok przemysłu lotniczego do branż wiodących
w Kaliszu należy przemysł spożywczy, którego przedstawiciele również zrzeszyli się w inicjatywie
klastrowej, a także przemysł włókienniczy i drzewny.
Spuścizna historyczna, liczne zabytki oraz atrakcyjne położenie Kalisza otwierają perspektywy rozwoju
funkcji turystycznej. Samo miasto nie pełni funkcji miejsca wypoczynku organizowanego w oparciu o
walory naturalne. Jego zaletą jest raczej potencjał i walory kulturowe. Rozwój turystyki w oparciu o ten
potencjał jest teraz jednym z działań priorytetowych wdrażanych w mieście.
Mieszkańcy Kalisza wykazują się wysokim poziomem przedsiębiorczości określonym liczbą podmiotów
gospodarczych przypadających na 10 tys. osób. W Kaliszu wskaźnik ten jest znacznie wyższy zarówno
od średniej dla kraju, jak i średniej dla województwa. Jest to pozytywny prognostyk dla rozwoju
gospodarczego miasta.
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Pozytywnym zjawiskiem pozostaje relatywnie niska stopa bezrobocia plasująca się znacznie poniżej
średniej dla kraju. Świadczy to o dobrze rozwiniętej sferze gospodarczej miasta. Niski poziom
bezrobocia nie tylko przekłada się na wyższe wydatki gospodarstw domowych, lecz również wiąże się
z niższymi wydatkami ponoszonymi na opiekę społeczną. Wydatki na pomoc bezrobotnym stanowią
wciąż najpoważniejszą pozycję w budżecie pomocy społecznej pochłaniając 37% jego wartości.
Niemniej jednak liczba osób pobierających zasiłki dla bezrobotnych maleje.
Z drugiej strony, chociaż region kaliski ma korzystne położenie zarówno w przestrzeni europejskiej, jak
i krajowej, to niedostateczne połączenia komunikacyjne sytuują Kalisz poza głównymi ciągami
transportowymi i znacznie ograniczają możliwości miasta. Tak więc, mimo iż Kalisz jest drugim pod
względem wielkości ośrodkiem województwa wielkopolskiego, jego potencjał nie jest w pełni
wykorzystywany.
Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 wpisuje się w zewnętrzne plany i koncepcje
rozwoju określone w dokumentach strategicznych wyższego rzędu, a przede wszystkim takich jak:


Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu”, która podkreśla potrzebę wspólnego działania państw członkowskich na
rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom
związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw oraz rosnącą potrzebą racjonalnego
wykorzystywania zasobów. Wszystkie inicjatywy przewodnie określone w Strategii znalazły swoje
odzwierciedlenie w celach strategicznych i operacyjnych wyznaczonych do realizacji w ramach
Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024.



Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności - dokument
określający główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz
kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju z uwzględnieniem zasady zrównoważonego
rozwoju. Cele Strategii zostały uwzględnione w Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 20142024. Tutaj największy nacisk położono na rozwój regionalny, tak aby możliwe było pełniejsze
wykorzystanie potencjału Kalisza jako ośrodka regionalnego.



Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 – podkreślająca znaczenie kapitału ludzkiego o
odpowiednio wysokich kompetencjach i kwalifikacjach dostosowanych do wyzwań zmieniającej się
rzeczywistości, jako nieodzownego elementu szybkiego rozwoju gospodarczego oraz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie - poprawy jakości życia obywateli.



Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku – głównym celem tej Strategii, również uwzględnionym
w Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024, jest zwiększenie dostępności transportowej
oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu przez stworzenie spójnego, zrównoważonego i
przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego. Wyzwania i cele stawiane przez Strategię
Rozwoju Transportu do 2020 roku są bardzo istotne z punktu widzenia lokalnych problemów
Kalisza, którego dostępność transportowa jest niewystarczająca. Dlatego też założenia dokumentu
rządowego zostały uwzględnione w Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024.



Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie dokument określającym cele i sposób działania podmiotów publicznych (rządu i samorządów
województw). Celem strategicznym polityki regionalnej, również uwzględnionym w Strategii
Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024, jest efektywne wykorzystywanie specyficznych
regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju –
wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym.



Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, która identyfikuje
obszary problemowe i definiuje obszary wymagające wsparcia. Cel generalny wyznaczony do
osiągnięcia do 2020 roku zdefiniowany został jako efektywne wykorzystanie potencjałów
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rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości życia
mieszkańców. Cel ten wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024.
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2. Powiązanie
Planu Adaptacji
z dokumentami
strategicznymi
i planistycznymi
Jednym z kluczowych zadań wynikających ze „Strategicznego Planu
Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) jest opracowanie planów adaptacji w
miastach. Plan Adaptacji miasta Kalisz opracowany został w powiązaniu z
dokumentami strategicznymi i planistycznymi obowiązującymi w mieście i pozostaje
spójny z celami polityki rozwoju miasta. Spójność dokumentów strategicznych
stanowi podstawę skutecznego przygotowania miasta na spodziewane zmiany,
właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz ograniczania skutków zmian
klimatu.

2.1. DOKUMENTY KRAJOWE
Opracowanie 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 (UNFCCC) „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 Środowisko 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 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 i koordynowania
działań adaptacyjnych w miastach. W Polityce 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 Polityki Miejskiej.

2.2. DOKUMENTY REGIONALNE I LOKALNE
Wymienione poniżej dokumenty strategiczne i planistyczne Miasta Kalisz były bardzo 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 mieście.
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza przyjęte
uchwałą nr XLVI/566/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r.
 Strategia Rozwoju Powiatu Kaliskiego na lata 2014-2021
 Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024
 Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Kalisza na lata 2016-2025.
 Program zagospodarowania wód opadowych dla miasta Kalisza – w opracowaniu
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej
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Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe na lata 2016-2030
Aktualizacja Programu Ochrony Powietrza dla strefy: miasto Kalisz w województwie wielkopolskim
Poznań, 2012, Sprawozdanie z wykonania ,,Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM
2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań
krótkoterminowych w zakresie pyłów.”
Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM1O, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz,
którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów
Program Ochrony Środowiska dla Kalisza – miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z
uwzględnieniem perspektywy do roku 2022
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Kalisza 2017
Strategia Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2008-2020

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
Kalisza jest spójny z dokumentami strategicznymi i operacyjnymi opracowanymi zarówno dla miasta, jak i
dla województwa wielkopolskiego, stanowiąc ich niezbędne uzupełnienie w kontekście adaptacji.
Wśród dokumentów samorządu województwa wielkopolskiego, istotnych z punktu widzenia tworzenia Planu
Adaptacji należy wymienić:
 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku
 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej
 Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego (2010-2020)
Ze względu na powiązanie z problematyką adaptacji bardzo ważne są następujące dokumenty miasta:
 Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza
 Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Kalisza na lata 2016-2025
 Program Ochrony Środowiska dla Kalisza – miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z
uwzględnieniem perspektywy do roku 2022
 Program zagospodarowania wód opadowych dla miasta Kalisza – w opracowaniu
 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kaliskiego
 Strategia Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2008-2020
Zagadnienia powiązane ze zjawiskami klimatycznymi, których dotyczy Plan Adaptacji występują także w
dokumentach, takich jak:
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej
 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Kalisza 2017
 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe na lata 2016-2030
Wykorzystane w analizach dokumenty bezpośrednio lub pośrednio mają związek z działaniami dotyczącymi
zmian 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 niektórych części miasta,
 niska naturalna retencja rzek i bardzo szybki przybór wody w rzekach po gwałtownych opadach,
powodujący powodzie ze strony rzek,
 starzenie się społeczeństwa Kalisza oraz pogarszający się stan zdrowia mieszkańców (wzrost
wrażliwości populacji na stresory klimatyczne),
 za mała powierzchnia terenów zieleni w mieście,
 problem zanieczyszczenia powietrza.
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3. Metoda opracowania
Planu Adaptacji
Plan Adaptacji przygotowany został wieloetapowo przy współpracy
Zespołu Miejskiego i Zespołu Ekspertów oraz z udziałem interesariuszy –
przedstawicieli różne grupy i środowisk miejskich. Został opracowany
w oparciu o system pojęciowy polityki adaptacyjnej – analizowano i oceniono
wrażliwość miasta na zmiany klimatu oraz jego potencjał adaptacyjny,
oceniono ryzyko związane ze zmianami klimatu. Analiza wielokryterialna
oraz analiza kosztów i korzyści pozwoliła wskazać optymalny zbiór działań
adaptacyjnych w odpowiedzi na zdiagnozowane zagrożenia związane
ze zmianami klimatu.

Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kalisz opracowano według jednolitej metody, wspólnej dla
wszystkich miast biorących udział w Projekcie. Uwzględnia ona wytyczne Ministerstwa Środowiska
zawarte w "Podręczniku adaptacji dla miast" oraz wymagania Zamawiającego z etapu przygotowania
oferty. Podstawowym założeniem metodycznym przyjętym w opracowaniu Planu Adaptacji był podział
pracy nad dokumentem rozłożony na sześć etapów (Rys. 1). Plan Adaptacji budowany był więc
stopniowo, co także pozwoliło na integrację prac zespołu eksperckiego z zespołem miejskim oraz
systematyczne włączanie interesariuszy reprezentujących różne grupy i środowiska miejskie.

Etap 1
Rozpoczęcie procesu
opracowania Planu
Adaptacji

Etap 2
Ocena podatności
miasta na zmiany
klimatu

Etap 5
Ocena i wybór opcji
adaptacji

Etap 6
Opracowanie Planu
Adaptacji

Rys. 1.

Etap 3
Analiza ryzyka
związanego ze
zmianami klimatu

Etap 4
Opracowanie opcji
adaptacji

Etapy opracowania Planu Adaptacji

Metoda opracowania Planu Adaptacji posługuje się przyjętą terminologią przyjętą w dokumentach IPCC
i UE, uzgodnioną przez Konsorcjum i zaakceptowaną przez Ministerstwo Środowiska. 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.

Plan Adaptacji składa się z dwóch zasadniczych części – diagnostycznej i programowej. Część
diagnostyczna zbudowana jest na podstawie analizy informacji zawartych w dokumentach
planistycznych i strategicznych miasta, danych meteorologicznych i hydrologicznych, danych
statystycznych i przestrzennych oraz ocenach przeprowadzonych przez ekspertów we współpracy z
przedstawicielami miasta. Część diagnostyczna uwzględnia elementy:
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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
oparto na danych meteorologicznych i hydrologicznych z lat 1981-2015 opracowanych przez
IMGW-PIB. Uwzględniono trendy przyszłych warunków klimatycznych w horyzoncie do 2030 i 2050;
prognozy klimatyczne obliczono dla dwóch scenariuszy emisji gazów cieplarnianych (RCP4.5 i
RCP8.5). Wynikiem analiz jest lista zjawisk i ich pochodnych, stanowiących zagrożenie dla miasta
i określenie ekspozycji miasta na te zagrożenia.
2) Ocena wrażliwości miasta na zmiany klimatu. Wrażliwość miasta była analizowana poprzez
ocenę wpływu poszczególnych zjawisk klimatycznych (stresorów) na poszczególne obszary miasta
oraz sektory miejskie (receptory). W przyjętej metodzie pod pojęciem sektor rozumie się –
wydzieloną cześć funkcjonowania miasta wyróżnioną zarówno w przestrzeni, jak i ze względu na
określony typ aktywności społeczno-gospodarczej lub specyficzne problemy. Oceniono wrażliwość
każdego z sektorów miasta na zjawiska klimatyczne, a wynikiem tych analiz jest wybór czterech z
nich, najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu. Wybór ten został dokonany wspólnie przez zespół
ekspercki i przedstawicieli miasta w trybie warsztatowym.
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 miejskich, 8) zaplecze
innowacyjne: instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, firmy ekoinnowacyjne.
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 została przeprowadzona
w oparciu o ocenę wrażliwości i ocenę potencjału adaptacyjnego. Im większa wrażliwości i mniejszy
potencjał adaptacyjny, tym wyższa podatność (rys. 3).

Wysoka
wrażliwość

Niski potencjał
adaptacyjny

Wysoka
podatność

Niska wrażliwość

Wysoki potencjał
adaptacyjny

Niska podatność

Wysoka
wrażliwość

Wysoki potencjał
adaptacyjny

Średnia
podatność

Rys. 2.

Schemat oceny podatności na zmiany klimatu
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5) Analiza ryzyka. Analizy dokonano w oparciu o scenariusze klimatyczne, ustalając zagrożenie dla
miasta wynikające z przewidywanych zmian klimatu oraz potencjalnych skutków wystąpienia tych
zjawisk klimatycznych w przestrzeni miasta. Analiza uwzględniała sektory wybrane jako najbardziej
wrażliwe na zmiany klimatu. Analiza polegała na rozpoznaniu cech obszarów miasta takich jak,
liczba (zagęszczenie) mieszkańców, struktura demograficzna, występowanie i charakter
infrastruktury i zabudowy, udział powierzchni biologicznie czynnej, udział powierzchni
uszczelnionych itp. i tym samym potencjalnych skutków zagrożeń powodowanych zjawiskami
klimatycznymi. Na podstawie tych cech i oceny zagrożeń ustalano poziom ryzyka dla
poszczególnych obszarów w mieście. Poziom ryzyka oceniono w czterostopniowej skali (bardzo
wysoki, wysoki, średni, niski). Planowane działania adaptacyjne, w obszarach, dla których ryzyko
oszacowano na poziomie bardzo wysokim i wysokim mają najwyższy priorytet w podejmowaniu
działań adaptacyjnych. Analiza ryzyka zamyka diagnostyczną część dokumentu.
Na podstawie diagnozy opracowano następujące elementy planu:
1) Cele strategiczne Planu Adaptacji do zmian klimatu wynikające z przyjętych przez miasto wizji
adaptacyjnej oraz celu nadrzędnego,
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.
Działania wiążą się z kluczowymi projektami, które pomogą miastu przystosować się do zmian
klimatu, obniżając jego podatność na zagrożenia klimatyczne. Przygotowano wariantowe listy
(opcje) działań adaptacyjnych. Opcje adaptacji zostały poddane analizie wielokryterialnej oraz
analizie kosztów i korzyści. Doboru działań adaptacyjnych dokonano tak, aby każdy cel adaptacyjny
był osiągnięty w optymalny sposób z uwzględnieniem kryteriów odnoszących się do
zrównoważonego rozwoju, efektywności kosztowej oraz synergicznego oddziaływania efektów
działania w ograniczaniu zagrożeń środowiskowych, także innych niż klimatyczne. Analizy
wielokryterialna oraz kosztów i korzyści pozwoliły na wybór opcji działań adaptacyjnych dla miasta.
3) Wdrażanie Planu Adaptacji. Dla realizacji wybranej opcji adaptacji wskazano podmioty
wdrażające, oszacowano koszty i zaproponowano potencjalne źródła finansowania, określono
zasady i wskaźniki monitoringu realizacji Planu Adaptacji oraz określono sposób i wskaźniki
ewaluacji Planu Adaptacji.
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4. Udział społeczeństwa
w opracowaniu
Planu Adaptacji
Udział społeczności lokalnej w tworzeniu Planu Adaptacji jest niezbędny dla
skutecznego wdrażania tego dokumentu. Plan Adaptacji powstał przy współudziale
interesariuszy reprezentujących różne środowiska miejskie. Dysponują oni unikatową
wiedzą na temat codziennego funkcjonowania miasta, jego problemów i lokalnej
specyfiki. Udział mieszkańców w planowaniu adaptacji przyczynia się podniesienia
poziomu świadomości klimatycznej i do zwiększenia akceptacji społecznej
podejmowanych działań.

Plan Adaptacji dla Kalisza wypracowano wspólnie z przedstawicielami miasta (metoda partycypacyjna).
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, odpowiedzialni za sektory miasta
oraz przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych, jednostek naukowych i uczelni
wyższych, przedstawiciele administracji niezespolonej (m.in. RDOŚ, PGW Wody Polskie – Zarząd
Zlewni w Kaliszu) i zespolonej (WIOŚ, KM PSP). Interesariuszami są także przedstawiciele
przedsiębiorców, których działalność gospodarcza może zostać zakłócona w związku z zagrożeniami
klimatycznymi lub, na których działalność może wpłynąć Plan Adaptacji oraz przedstawiciele podmiotów
będących potencjalnymi sprawcami zagrożeń lub przyczyniającymi się do ich wzmocnienia.
Spotkania warsztatowe i konsultacyjne, organizowane na poszczególnych etapach prac nad Planem
Adaptacji (tab. 1) umożliwiły uczestnictwo zainteresowanych stron w procesie przygotowania
niniejszego dokumentu. Lista interesariuszy przedstawiona została w załączniku 3.
Tab. 1. Spotkania konsultacyjne w procesie opracowania Planu Adaptacji
Lp.
1.

Charakter
i termin spotkania
Spotkanie
inicjujące
21.02.2017

2.

Warsztaty nr 1
22.06.2017

3.

Warsztaty nr 2
06.12.2017

Cel spotkania

Rezultaty / ustalenia

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

Przedstawienie projektu i metody pracy
Zbudowanie pozytywnych relacji i
zaangażowania Zespołu Miejskiego
Ustalenie zasad współpracy – regulamin;
Ustalenie harmonogramu prac
Zebranie informacji o sytuacji miasta
Zebranie informacji o oczekiwaniach
Urzędu Miasta odnośnie działań
adaptacyjnych i samego dokumentu
Zebranie informacji o interesariuszach
Zatwierdzenie wizji i celu nadrzędnego
Planu Adaptacji dla miasta
Zatwierdzenie wyboru 4 sektorów o
największej wrażliwości na skutki zmian
klimatu
Zebranie informacji na potrzeby określenia
potencjału adaptacyjnego miasta

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
Zapoznanie interesariuszy z
wynikami dotychczasowych analiz
podatności miasta na zmiany
klimatu
Zapoznanie interesariuszy z metodą
analizy ryzyka
Przedstawienie listy wskaźników
oceny ryzyka w każdym sektorze i
wag dla poszczególnych
wskaźników
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Weryfikacja listy wskaźników oceny ryzyka
w każdym sektorze i ustalenie wag dla
poszczególnych wskaźników
Zidentyfikowanie szans dla miasta
wynikających ze zmian klimatu

Lp.

Charakter
i termin spotkania

4.

Warsztaty nr 3
11.05.2018

5.

Spotkanie
robocze lidera ZE
z liderem ZM i
przedstawicielami
ZM
27.07.2018 r.

Cel spotkania

Rezultaty / ustalenia

Zidentyfikowanie szans dla miasta
wynikających z przewidywanych
zmian klimatu
Podsumowanie dotychczasowych
rezultatów prac nad Planem
Adaptacji
Zaprezentowanie list działań
adaptacyjnych (opcji adaptacji)
Zebranie uwag dot. prezentowanych
list działań adaptacyjnych
Wypracowanie listy działań
adaptacyjnych zgodnej z
oczekiwaniami uczestników
warsztatów
Omówienie dalszych prac nad
finalnym dokumentem i
przeprowadzeniem konsultacji
społecznej

Uzgodnienie i doprecyzowanie list działań
adaptacyjnych dla Kalisza.

Przyjęto sposoby zgłaszania uwag do
projektu dokumentu.

Włączenie w proces planowania działań adaptacyjnych i podejmowania decyzji interesariuszy
umożliwiło równoczesne budowanie świadomości oraz pozyskanie akceptacji dla działań wskazanych
w Planie Adaptacji.
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5. Diagnoza
Diagnoza została opracowana w toku szczegółowej analizy zjawisk
klimatycznych przeprowadzonej na podstawie danych meteorologicznych,
hydrologicznych oraz scenariuszy klimatycznych. Na podstawie informacji
pozyskanych w mieście oceniono wrażliwość i potencjał adaptacyjny miasta
uwzględniając dokumenty strategiczne i plastyczne, informacje i dane gospodarcze,
społeczne oraz przestrzenne charakteryzujące Kalisz. Rozpoznano ryzyko
wynikające z przewidywanych zmian klimatu. Otwarta formuła projektu polegająca na
włączaniu interesariuszy w kształtowanie Planu Adaptacji pozwoliła uzupełnić wiedzę
ekspercką informacjami od przedstawicieli miasta niezbędnymi do opracowania tego
dokumentu.

5.1. GŁÓWNE ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU
Szczegółowa analiza danych klimatycznych i hydrologicznych z wielolecia umożliwiła ocenę ekspozycji
miasta na zmiany klimatu przy uwzględnieniu wybranych wskaźników charakteryzujących zjawiska
klimatyczne (tab. 2). Wyniki oceny stanowią podstawę wskazania ekstremalnych zjawisk klimatycznych
i ich pochodnych będących największym zagrożeniem dla mieszkańców i sektorów miasta.
Tab. 2. Zmiany wskaźników klimatycznych w Kaliszu
Wskaźniki
termiczne

Średnia roczna temperatura
Średnia roczna temperatura maksymalna
Średnia roczna temperatura minimalna
Liczba dni z temperaturą maksymalną większą niż 32,3°C (>98 percentyl)
Liczba dni z temperaturą minimalną mniejszą niż -20,6°C (<2 percentyl)
Liczba okresów upałów
Liczba dni upałów
Liczba okresów chłodu
Liczba dni chłodu
Liczba dni z przymrozkami Tmin<0°C
Liczba dni mroźnych Tmax<0°C
Liczba dni z temperaturą maksymalną większą niż 25°C (Tmax>25°C) i bez
opadu przez 3 lub więcej kolejnych dni
Wskaźnik stopniodni ogrzewania
Wskaźnik stopniodni chłodzenia

Opady
atmosferyczne

Roczne sumy wysokości opadu

+++
+++
++
++
+
+++
+++
++
++
++
++
++
+
+
++

Liczba dni w roku z opadem ≥1mm
Liczba dni w roku z opadem ≥10mm

++
+++
+++

Liczba dni w roku z opadem ≥20mm
Liczba dni w roku z opadem ≥30mm
Maksymalne, miesięczne sumy opadów w roku
Maksymalne sumy dwudniowych okresów opadowych
Maksymalne sumy pięciodniowych okresów opadowych
Najdłuższy okres bezopadowy (liczba dni)
Liczba dni z pokrywą śniegu od października do maja

++
++
+
+

Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej w okresie od października do maja
Zjawiska
ekstremalne

Liczba dni z porywem wiatru o prędkości ≥17 m/s
Maksymalne porywy wiatru
Liczba dni z burzą w roku

Zanieczyszczenia
powietrza

Stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM10
Liczba dni ze średnim dobowym stężeniem PM10 powyżej 50 µg/m 3
Stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM2,5
Liczba dni ze stężeniami pyłu zawieszonego PM2,5 większymi niż 25µg/m 3
Maksymalne średnie 8-godzinne stężenie ozonu
Liczba dni z maksymalnym 8-godzinnym stężeniem ozonu
Wskaźnik AOT40

Skala ocen tendencji zmian wskaźników klimatycznych
Tendencja wzrostowa
Tendencja spadkowa
Brak tendencji

++
+++
++
++
++
+
+
+
+
+

Skala oceny zagrożenia klimatycznego dla miasta
+
Brak zagrożenia
++
Zagrożenie słabe
+++
Zagrożenie silne
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Najbardziej groźnymi dla Kalisza zjawiskami związanymi ze zmianami klimatu są: fale upałów (wysokie
temperatury maksymalne), fale chłodu, susze, koncentracja zanieczyszczeń pyłowych powietrza,
intensywne opady i powodzie, wiatr i burze. 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 Kalisza na podstawie modeli klimatycznych, opracowanych na podstawie
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:
1. W odniesieniu do zmian charakterystyk temperaturowych prognozowany jest wzrost temperatury
średniorocznej. Prognozowany jest wzrost temperatur w miesiącach zimowych. Stosunkowo słaby
trend (lub jego brak) występuje dla kwietnia, maja, czerwca i lipca oraz września.
2. Do roku 2050 przewidywany jest wzrost temperatur maksymalnych w okresie letnim. Zwiększy się
liczba dni upalnych. Zwiększy się liczba fal upałów. Średni czas trwania fal upałów ulegnie
nieznacznym zmianom w stosunku do klimatu obecnego. Wzrośnie natomiast liczba dni gorących
oraz liczba okresów o długości przynajmniej 5 dni z temperaturą maksymalna >25 oC. Nieznacznie
wzrośnie czas trwania okresów o długości przynajmniej 5 dni z temperaturą maksymalną >25 oC w
roku. Wzrośnie liczba nocy tropikalnych (temperatura minimalna dobowa ≥20°C).
3. Prognozowane jest osłabienie niekorzystnych zjawisk związanych z występowaniem niskich
temperatur w okresie zimowym. Liczba dni mroźnych z temperaturą maksymalną poniżej 0 oC oraz
liczba dni z temperaturą minimalną poniżej -10oC ulegnie zmniejszeniu.
4. Prognozowana liczba dni przymrozkowych w ciągu roku ulegnie zmniejszeniu, w szczególności
zmniejszy się ilość okresów przymrozkowych, trwających przynajmniej 5 dni. Prognozowane jest
zmniejszenie się liczby dni z przejściem temperatury przez 0oC.
5. Prognozowane jest znaczące zmniejszenie się wartości indeksu stopniodni dla temperatury
średniodobowej <17oC oraz nieznaczne zwiększenie się wartości indeksu stopniodni dla
temperatury średniodobowej >27oC, co oznacza zmniejszone zapotrzebowaniem na energię w
miesiącach zimowych i nieco zwiększone w miesiącach letnich.
6. Prognozowane jest zwiększenie się liczby dni z temperaturą średniodobową >10 oC, co jest
wskaźnikiem wydłużenia okresu wegetacyjnego niektórych roślin.
7. Dla charakterystyk opadowych prognozowany jest wzrost zarówno liczby dni z opadem, jak i
wysokość sumy rocznej opadu w horyzoncie do roku 2050. Prognozowany jest wzrost miesięcznej
sumy opadu zwłaszcza w chłodnej porze roku.
8. Narażenie na opad ekstremalny w horyzoncie do roku 2050 nieznacznie wrasta, co wyraża się
wzrostem liczby dni z opadem ≥10 mm/d i liczby dni z opadem ≥20 mm/d.
9. W odniesieniu do zagrożenia suszą w horyzoncie do roku 2050 prognozy nie wskazują na istotne
zmiany w stosunku do stanu dotychczasowego.
Szczegółowa charakterystyka zagrożeń wynikających dla miasta ze zmian klimatu, została
przedstawiona w załączniku 2.

5.2. WRAŻLIWOŚĆ MIASTA NA ZMIANY KLIMATU
Wrażliwość miasta na zmiany klimatu jest cechą w miarę statyczną, gdyż zdeterminowana jest trwałymi
fizycznymi elementami miasta. Jednym z tych stałych elementów jest struktura funkcjonalnoprzestrzenna. Uwzględnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej w ocenie wrażliwości miasta
uzasadnione jest przestrzennym zróżnicowaniem w reagowaniu na zjawiska klimatyczne.
Zróżnicowanie to jest przede wszystkim zależne od proporcji terenów zabudowanych i terenów
biologicznie czynnych oraz form - architektonicznej i urbanistycznej – zabudowy, ściśle związanych z
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funkcją zabudowy. Dokonanie analizy struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta pozwala nie tylko
zidentyfikować miejsca wrażliwe, ale także wskazuje miejsca przyszłych interwencji adaptacyjnych.
W związku z tym dokonano klasyfikacji obszarów miasta wg kryterium wrażliwości na stresory
klimatyczne. W strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta wydzielone zostały zatem obszary
wrażliwości, charakteryzujące się różnym stopniem ekspozycji na czynniki klimatyczne i ich pochodne.
Ich rozmieszczenie przedstawiono na mapie 4 w załączniku 1. Na mapach 8 i 9 w załączniku 1
zaprezentowano udział powierzchni biologicznie czynnej i uszczelnionej w obszarach wrażliwości.
Wśród terenów zurbanizowanych wyróżniono:
I. Zwartą zabudowę historyczną
W Kaliszu stare, historyczne centrum zajmuje niewielką powierzchnię (ok. 29 ha). Jest to intensywnie
zabudowany obszar, gdzie pod zabudową znalazło się ponad 87% powierzchni terenu przy 11% udziale
powierzchni biologicznie czynnej. Szczególnie silna wrażliwość na stresory klimatyczne tej części
miasta podnosi, oprócz zagęszczenia populacji w zaawansowanym wieku, także skupienie wysokich
walorów kulturowych. Z tego ostatniego względu występują tu wysokie rygory ochronne, co także nie
pozostało bez wpływu na ocenę wrażliwości tego miejsca. Rygory te istotnie ograniczają bowiem
możliwość realizowania różnych zadań, w tym służących adaptacji do zmian klimatycznych.
II. Zabudowę śródmiejską kwartałową
Zabudowa śródmiejska zajmuje ok. 1,4% obszaru Kalisza. Jest to najbardziej intensywnie zabudowany
obszar w skali całego miasta, gdzie pod zabudową znalazło się ponad 88% powierzchni terenu przy 9%
udziału powierzchni biologicznie czynnej, co wpływa m.in. na intensywność Miejskiej Wyspy Ciepła.
Wrażliwość tej części miasta na stresory klimatyczne wynika też z zagęszczenia populacji w
zaawansowanym wieku, a także z występowania zabudowy o wysokich walorach kulturowych. Z tego
ostatniego względu występują tu wysokie rygory ochronne, podobnie, jak w przypadku staromiejskiego
centrum.
III. Osiedla mieszkaniowe- zabudowa blokowa
W Kaliszu, osiedla mieszkaniowe – blokowe stanowią rozległe i zwarte tereny, zlokalizowane w
środkowej części miasta. Zajmują 5,5% jego powierzchni całkowitej. Jest to silnie zainwestowany
obszar, gdzie 81% powierzchni zostało zabudowane, przy 14% udziale powierzchni biologicznie
czynnej. Wrażliwość tej części miasta na stresory klimatyczne wynika głównie z zagęszczenia wrażliwej
grupy populacji (mapa nr 5 i 6), która stanowi ok. 27% ludności tego obszaru. W niektórych częściach
osiedli mieszkaniowych widoczny jest również wpływ MWC, która dodatkowo, negatywnie wpływa na
grupy wrażliwe.
IV, V, VI Zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Do tej kategorii zaliczono tereny z dominującą zabudową jednorodzinną – zarówno intensywną, jak i
ekstensywną i rozproszoną (mapa nr 3). Zabudowa jednorodzinna w Kaliszu obejmuje ok. 22,5%
powierzchni całego miasta i występuje głównie w jego północno – wschodniej, środkowej i południowej
części. Zamieszkuje na tych terenach ok. 54% populacji Kalisza, przy czym 38,5% na terenach z
zabudową intensywną, gdzie gęstość zaludnienia osiąga w niektórych zespołach ponad 100
mieszkańców/ha (średnio ponad 45 mieszkańców/ha). Zabudowa jednorodzinna ekstensywna
charakteryzuje się zdecydowanie mniejszą intensywnością zabudowy, gdzie udział powierzchni
biologicznie czynnej przekracza 50% (a w wielu osiedlach nawet 80-90%).
VII. Obiekty i tereny usług publicznych
Wyróżniono tu jedynie większe zespoły obiektów usługowych w zieleni (kampusy uczelniane, szpitale),
pominięto natomiast mniejsze zespoły lub pojedyncze obiekty położone pośród obszarów o innych
funkcjach (głównie mieszkaniowych lub mieszkaniowo-usługowych), zwłaszcza w strefie śródmiejskiej.
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Wyodrębniono 4 takie zespoły usług publicznych w zieleni (VII -1 do VII – 4, mapa nr 3 Załączniku 1) o
niewielkiej powierzchni stanowiącej łącznie poniżej 1% obszaru miasta. Tereny te są zabudowane w ok.
55%, natomiast powierzchnia czynna biologicznie wynosi ponad 40%.
VIII. Tereny produkcyjne, bazy, składy i magazyny, tereny kolejowe
Tą grupę terenów charakteryzuje najsilniejsze zainwestowanie techniczne z czym wiąże się wysoki
stopień uszczelnienia podłoża, w większości przekraczający 65% powierzchni działki, przy niewielkim
udziale powierzchni biologicznie czynnej. Największe kompleksy terenów przemysłowych rozwinęły się
w pasie środkowo-zachodnim. Ze względu na wysoki stopień technicznego zainwestowania (wysoki
udział terenów uszczelnionych) mają one najsilniejszy wpływ na kształtowanie się niekorzystnych
warunków topoklimatycznych – radiacyjnych, a w ślad za tym termicznych (MWC) oraz opadowych
(ograniczone możliwości retencji wód opadowych, zwłaszcza pochodzących z nawalnych opadów).
Jednak ze względu na niewielką ilość stałych mieszkańców (ok. 2,5% populacji miasta) najważniejszego receptora niekorzystnych czynników klimatycznych, wrażliwość obszarów
przemysłowych, magazynowych, bazowych i komunikacyjnych oceniono niżej niż w przypadku
obszarów z intensywną zabudową mieszkaniową. Zatrudnionym pracownikom (a więc osobom czasowo
tam przebywającym) pracodawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki dla wykonywania
pracy, w tym m.in. termiczne.
IX. Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
Pod względem wpływu na warunki topoklimatyczne, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe są
podobne do obszarów przemysłowych. Z tych względów w analizie przestrzennego zróżnicowania
wrażliwości (mapa 3) wyodrębniono tylko te obszary omawianego typu, które znalazły się poza terenami
przemysłowymi i poza ich bezpośrednim sąsiedztwem (np. centrum handlowo-usługowo-rozrywkowe Galeria Amber, zlokalizowane przy ul. Górnośląskiej włączono do obszaru przemysłowego w pasie
środkowo-zachodnim – VIII – 1). Nie wyodrębniono także mniejszych centrów handlowych (< 10 ha)
zlokalizowanych pośród terenów o funkcji mieszkaniowej. Indywidualnie wyróżniono natomiast jeden
obszar obejmujący większy kompleks centrów handlowo-usługowych na Osiedlu Ogrody i Dobro, na
skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z drogą krajową nr 25 (Galeria Kalisz, Decathlon, Leroy Merlin SA i in. z
dużymi parkingami powierzchniowymi). Obszar ten wyróżnia się na mapie radiacyjnej szczególnie
wysoką temperaturą podłoża na tle sąsiadujących terenów mieszkaniowych.
X. Osnowa przyrodnicza miasta i różnorodność biologiczna
Osnowa przyrodnicza miasta stanowi 12,5% obszaru Kalisza. Przez miasto przebiega korytarz
ekologiczny o znaczeniu krajowym w sieci ECONET-PL, którego osią jest rzeka Prosna. Zwarta
zabudowa śródmiejska przecięta doliną rzeki wpływa na łagodzenie dominanty klimatu miejskiego.
Pomimo tego kliny napowietrzania miasta funkcjonują w ograniczonym stopniu. Dolina Prosny,
stanowiąca główny korytarz napowietrzania ma przebieg południkowy, podczas gdy w mieście
przeważają wiatry z kierunków zachodnich, północno-zachodnich i południowo-zachodnich. Taki układ
fizjograficzny nie jest korzystny do wymiany mas powietrza w mieście.
XI Tereny niezabudowane
Tereny otwarte, które zachowały się na obrzeżach miasta, stanowią 46% obszaru Kalisza. Obejmują
one głównie użytki rolne – pola orne, trwałe użytki zielone lub sady oraz niewielkie i rozproszone areały
nieużytków. Część tych sposobów zagospodarowania znalazła się w zasięgu ekologicznej osnowy
przyrodniczej, do której zaliczono też wszystkie powierzchnie zalesione i wód powierzchniowych.
Największe zwarte powierzchnie terenów otwartych występują w zachodniej, południowej oraz
wschodniej części terytorium Kalisza. Pośród tych terenów występują mniejsze lub większe enklawy
zabudowy rozproszonej.
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Niezależnie od przestrzennego rozkładu wrażliwości miasta (poszczególnych jego obszarów) na
czynniki klimatyczne, analizowana była także wrażliwość w układzie sektorowym. Wybrano cztery
najbardziej wrażliwe sektory, które omówiono poniżej.
Gospodarka przestrzenna
Za najbardziej wrażliwy sektor w Kaliszu uznano gospodarkę przestrzenną. Układ przestrzenny miasta
i sposoby zagospodarowania terenów mają istotny wpływ na kształtowanie warunków
topoklimatycznych. Jednocześnie planowanie przestrzenne jest jednym z najważniejszych narzędzi
adaptacji do zmian klimatu.
Tereny z najsilniejszym zainwestowaniem, gdzie udział powierzchni infiltracyjnej i biologicznie czynnej
nie przekracza 12%, to najbardziej wrażliwe na niekorzystne czynniki klimatyczne obszary Kalisza,
narażone na:
 wysokie temperatury i fale upałów oraz MWC,
 silne wahania termiczne ( silne wychłodzenie, lub przegrzanie),
 skłonność do inwersji i koncentracji zanieczyszczeń, których emisja jest na tych obszarach
szczególnie wysoka (głównie przestarzałe systemy ogrzewania, koncentracja ruchu
samochodowego, działalność gospodarczo-przemysłowa),
 podtopienia i powodzie nagłe/miejskie (brak powierzchni infiltracyjnej; systemy kanalizacyjne o
ograniczonej przepustowości).
Do obszarów miasta o wysokiej intensywności zabudowy należą przede wszystkim osiedla
wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, w tym blokowej, np. os. Kaliniec, Asnyka, XXV-lecia, Dobrzec,
Majków itp. Na niektórych terenach tej strefy wskaźnik intensywności zabudowy może być nawet wyższy
niż w strefie śródmiejskiej. Ponadto, ze względu na znaczną wysokość zabudowy (rozległe powierzchnie
ścian pionowych) tereny te są również narażone na przegrzanie, wychładzanie (podczas
wypromieniowań nocnych). Większy natomiast udział powierzchni infiltracyjnej pomaga ograniczyć
rozmiary podtopień. Jeszcze korzystniejsze uwarunkowania pod względem powierzchni infiltracyjnej
występują na osiedlach z zabudową jednorodzinną, gdzie udział powierzchni terenu biologicznie
czynnej osiągać może 60 i więcej procent. Warto przy tym przypomnieć, że tereny z zabudową
jednorodzinną dominują w Kaliszu.
Biorąc pod uwagę główne stresory klimatyczne, zgodnie z rekomendacją mieszkańców Kalisza,
reprezentowanych przez ZM, problem słabo wykształconego systemu zieleni i słaba dostępność
terenów zielonych w najsilniej zurbanizowanej części miasta został uznany za priorytetowy.
Zdrowie publiczne
Do sektora zdrowia publicznego zaliczono zarówno populację ludzką i z jej cechami demograficznymi,
zdrowotnymi i społecznymi, jak i placówki służby zdrowia i opieki społecznej. Populację ludzką uznaje
się tu jako najważniejszy receptor negatywnego oddziaływania czynników klimatycznych, nie tylko tego
sektora, ale wszystkich pozostałych receptorów – komponentów układu osadniczego miasta. O stopniu
wrażliwości populacji ludzkiej na czynniki klimatyczne i ich pochodne decydują:
 liczebność lub zagęszczenie populacji (w zasięgu oddziaływania czynnika klimatycznego, np. w
zasięgu MWC, silniejszej koncentracji zanieczyszczeń powietrza, powodzi itp.),
 struktura wieku, w szczególności udział ludzi starszych (pow. 65 roku życia i dzieci – do 5 roku
życia),
 udział osób chorych (zwłaszcza choroby płuc i układu krążenia) i niepełnosprawnych,
 liczebność ludzi bezdomnych (szczególnie wrażliwych na niskie temperatury).
Należy przy tym podkreślić, że najsilniejszym kryterium w ocenie wrażliwości jest w tym przypadku życie
ludzkie, nawet jeśli zagrożenie dotyczyłoby jedynie pojedynczych osób (np. bezdomnych).
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Do czynników klimatycznych – stresorów negatywnie oddziaływujących na omawiany sektor miasta,
zaliczono poniżej omówione:
 uwarunkowania termiczne, takie jak wysokie temperatury i fale upałów, potęgowane dodatkowo
występowaniem MWC. Wysokie temperatury, a zwłaszcza fale upałów, są niebezpieczne dla całej
populacji ludzkiej, ale w szczególności dla osób starszych i chorych. Stwierdzono wysoki wskaźnik
zgonów w okresach fal upałów. Dodać przy tym należy, że wg długofalowych prognoz
klimatycznych, to niebezpieczne zjawisko będzie się nasilać – zwiększy się zarówno częstotliwość
upałów, jak i długość ich poszczególnych okresów oraz wartość temperatury maksymalnej. Z kolei
obserwuje się (i prognozuje) spadek częstotliwości i natężenia fal chłodu. Czynnik ten nadal będzie
jednak występować i nawet zagrażać życiu, w szczególności osobom bezdomnym Niekorzystny jest
też wpływ na ludzi, zwłaszcza na wrażliwsze grupy populacji, takich zjawisk termicznych, jak
temperatury przejściowe, międzydobowe wahania temperatury i temperatury przejściowe wokół 0
ºC (możliwość upadku na oblodzonej nawierzchni);
 zanieczyszczenia powietrza, w tym zjawisko smogu należą, podobnie jak wysokie temperatury, do
wyjątkowo silnych stresorów mogących, w skrajnych przypadkach, powodować wzrost
śmiertelności lub nasilenia procesów chorobowych. Najbardziej narażonymi grupami populacji są w
tym przypadku dzieci, ludzie chorzy oraz osoby starsze;
 opady, w tym nawalne deszcze, nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzkiego.
Powodując m.in. krótkookresowe zalania ulic i posesji lub podtopienia powodować mogą pewne
straty w majątku i okresowe pogorszenie warunków życia i zamieszkania. Mogą się także zdarzyć
pojedyncze wypadki śmiertelne. Z kolei niedobory wody, zwłaszcza jeśli dłużej się utrzymują
(długookresowe susze), także w pewnym stopniu obniżyć mogą standardy życia i zamieszkania
(zmniejszone dostawy i pogorszona jakość wody);
 powodzie rzeczne w Kaliszu związane są z rzeką Prosną, której koryto na odcinku w rejonie strefy
śródmiejskiej zostało rozdzielone na dwa kanały – Bernardyński i Rypinkowski. Zabezpieczenia
przed powodziami nie gwarantują jednak pełnego bezpieczeństwa, przez co miasto zostało
zaliczone do terenów bardzo wysokiego poziomu ryzyka powodziowego. Powódź rzeczna o
nizinnym charakterze, przy dobrze rozbudowanym systemie ostrzegawczym oraz sprawnych
służbach ratowniczych, nie powinna jednak skutkować ofiarami śmiertelnymi.
 ekstremalne wiatry i burze (w tym z gradem) stanowią zagrożenie przede wszystkim dla majątku
trwałego, czyli w omawianym sektorze dla obiektów służby zdrowia i opieki społecznej. Położenie
tych obiektów w większości na terenach z intensywniejszą zabudową do pewnego stopnia
zmniejsza zagrożenie silnymi wiatrami (większy współczynnik tarcia powierzchni). Mogą zjawiska
te jednak stanowić także bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców, w tym ich życia. Notowane są
śmiertelne przypadki spowodowane przez łamane wichurą gałęzie lub całe drzewa, albo oderwane
fragmenty budowli. Podczas wichur i burz pogarsza się też stan samopoczucia, zwłaszcza wśród
ludzi starszych i przewlekle chorych (huśtawki ciśnienia).
Gospodarka wodna
Gospodarka wodna to sektor obejmujący szereg różnych komponentów miasta mających istotne
znaczenie dla funkcjonowania układu miejskiego, ale także dla życia i zdrowia mieszkańców. Dlatego
też sektor ten został zarekomendowany przez ZM do dalszych analiz. W ramach gospodarki wodnej
charakterystyce i ocenie poddano trzy podstawowe komponenty, tj. system zaopatrzenia w wodę,
system odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków (w tym deszczowych) oraz infrastrukturę
przeciwpowodziową.
System zaopatrzenia Kalisza w wodę bazuje przede wszystkim na ujęciu infiltracyjnym zasilanym
wodami z rzeki Prosny. Zatem wydajność ujęcia wody dla miasta może być potencjalnie ograniczona w
okresach suszy, lecz także podczas powodzi rzecznych. Sam stan infrastruktury wodociągowej jest
mocno zróżnicowany, co może powodować jej dysfunkcję w okresach mrozów, m.in. przez zamarzanie
i pękanie wodociągów.
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W odniesieniu do systemu kanalizacyjnego miasto Kalisz posiada zarówno ogólnospławny jak i
rozdzielczy charakter sieci, których funkcjonowanie może być mocno ograniczona w okresach
intensywnych opadów z uwagi na niewystarczającą przepustowość. W przypadku podniesienia poziomu
wód w ciekach występuje także zjawisko cofki, powodujące wybijanie wody ze studzienek
kanalizacyjnych i tym samym lokalne podtopienia.
W odniesieniu do zagrożenia powodziowego od strony rzek Kalisz jest jednym z najbardziej
zagrożonych miast w zlewni Warty. Głównym źródłem tego zagrożenia powodziowego jest rzeka
Prosna, w szczególności dla obszarów miasta położonych na jej prawym brzegu. Dlatego też dużą wagę
ma zagrożenie dla infrastruktury przeciwpowodziowej.
W wyniku przeprowadzonej analizy wrażliwości na sektor gospodarki wodnej podczas ekstremalnych
zjawisk klimatycznych w największych stopniu mogą oddziaływać następujące czynniki klimatyczne
(stresory): powodzie od strony rzek, deszcze nawalne (w połączeniu z burzami), fale zimna (temperatury
minimalne - mrozy), fale upałów (w połączeniu z długotrwałymi okresami bezopadowymi).
Najbardziej oddziaływującym stresorem klimatycznym na ogólnie pojęty sektor wodny są przede
wszystkim powodzie od strony rzeki Prosny. Zarówno dla podsystemu usuwania ścieków jak i
zaopatrzenia w wodę wrażliwość została ustalona na najwyższym poziomie z uwagi na możliwość
zalewania terenów z urządzeniami zaopatrzenia w wodę lub odbioru ścieków, co może doprowadzić do
braku możliwości odprowadzania ścieków i dostawy wody spełniającej wymagania jako wody
przeznaczonej na cele spożywcze.
Kolejnym ważnym stresorem mogącym oddziaływać na ten system mogą być deszcze (opady) nawalne,
skutkujące tzw. powodziami miejskimi. W wyniku tego zjawiska może dojść do zalewania trenów
miejskich (szczególnie tych uszczelnionych) oraz niemożności ich skutecznego odbioru przez system
kanalizacyjny. W minimalnym stopniu stresor ten będzie miał natomiast wpływ na funkcjonowanie
systemu zaopatrzenia w wodę, choć w skrajnych przypadkach burze mogą przyczyniać się do
okresowych problemów z zasilaniem urządzeń elektrycznych w obrębie omawianej infrastruktury.
Fale zimna w znaczący sposób mogą ograniczać funkcjonowanie systemów zarówno wodociągowych,
jak i kanalizacyjnych, głównie w wyniku uszkodzeń i awarii wynikających z ujemnych temperatur.
Problem oczywiście potęguje zróżnicowany stan sieci technicznych na obszarze miasta.
Ostatnim istotnym czynnikiem w tym sektorze podnoszącym jego wrażliwość są fale upałów (w
połączeniu z okresami bezopadowymi). Należy się liczyć, że zjawisko suszy hydrologicznej może w
przyszłości doprowadzić do niedoborów wody (konieczność racjonowania wody) w związku z
dominującym zasilaniem miejskich systemów wodociągowych z ujęć infiltracyjnych.
Transport
Transport, niezależnie od wysokiej wrażliwości jako receptora czynników klimatycznych, ma także
istotny wpływ na modyfikacje topoklimatu miejskiego, jako drugi ( po energetyce) emitor zanieczyszczeń
powietrza, zwłaszcza w zakresie niskiej emisji. W roku 2015 wydatki w sektorze transport i łączność
wyniosły 72,7 mln zł, co stanowiło 15,7% ogólnych wydatków budżetu miasta wskazuje to na duże
znaczenie tego sektora w strukturze gospodarczej miasta.
Sektor transportu jest szczególnie wrażliwy na zjawiska klimatyczne i ich pochodne z tego względu, że
jego komponenty (podsystem szynowy, podsystem drogowy, podsystem miejskiego transportu
publicznego) mają charakter przestrzenny. Oznacza to, że funkcjonują w kontakcie z czynnikami
klimatycznymi i są narażone na ich bezpośrednie oddziaływanie. Do czynników klimatycznych mających
największy wpływ na sektor transportu zalicza się: silne wiatry, deszcze nawalne i nagłe powodzie,
powodzie rzeczne, podtopienia, osuwiska, ekstremalne opady śniegu, zjawiska lodowe, niską i wysoką
temperaturę oraz brak widoczności spowodowany przez mgłę czy smog.
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Dominującym środkiem transportu w Kaliszu jest przede wszystkim ruch samochodowy, w tym transport
publiczny realizowany za pomocą taboru autobusowego. Główne szlaki komunikacyjne na terenie
miasta łączące północ z południem przebiegają przez potencjalne tereny zalewowe, gdzie powodzie
rzeczne mogą być potęgowane przez tzw. powodzie miejskie. Wobec tego stresora miasto można uznać
za stosunkowo wrażliwe. Komponent ten może być również wrażliwy w okresach zimowych na
intensywne opady śniegu oraz w okresach przejściowej temperatury na zjawisko oblodzenia
nawierzchni dróg. Z kolei transport kolejowy może być najbardziej wrażliwy z uwagi na zjawiska
meteorologiczne związane z porywistym wiatrem, intensywnymi opadami śniegu, lokalnymi
podtopieniami infrastruktury oraz falą mrozów (temperatura minimalna).
W Kaliszu wrażliwość transportu na zmiany klimatu potęgowana jest szczególnie z uwagi na liczne
obszary podatne na występowanie nagłych powodzi miejskich w wyniku ulewnych opadów. Powodzie
nagłe są poważnym problemem dla miasta, ponieważ z danych IMGW wynika, że zjawisko to od 1980
roku występuje w Kaliszu corocznie. Do zagrożonych zalaniem przez powodzie miejskie zalicza się
m.in. rejony ulic: Kościuszki, Ciasnej, F. Chopina, 3-ego Maja, Poznańskiej, Nowego Świata, Armii
Krajowej, B. Pobożnego, Granicznej, Bogumiła i Barbary, Wrocławskiej, Szkolnej, Św. Michała, Marii
Skłodowskiej-Curie, Śródmiejskiej, Majkowskiej, B. Chrobrego, Ułańskiej, Pułaskiego, Budowlanych,
Częstochowskiej, Trasy Bursztynowej, Łódzkiej, Mieczysława Starego oraz Piechurów. Większość z
nich to drogi obsługujące i spinające tereny dzielnic mieszkaniowych, tereny przemysłu i usług, łączące
się z trasami dróg tranzytowych wprowadzających ruch do miasta. Podtopieniami miejskimi zagrożona
jest znaczna liczba ulic osiedlowych znajdujących się głównie w prawobrzeżnej części miasta.
Jak wspomniano powyżej, pod względem powodzi rzecznych Kalisz został zaliczony do najbardziej
zagrożonego powodzią miasta w zlewni rzeki Warty i otrzymał najwyższą ocenę w pięciostopniowej
skali ryzyka powodziowego. Rzeka Prosna stanowi zagrożenie dla obszarów położonych na jej prawym
brzegu. Znaczna część osiedla Rajsków, a także rejony ulic: Łęgowej, Paprotnej, Pionierskiej,
Pontonowej, Próżnej, Rajskowskiej, Rzecznej, Saperskiej oraz Stolarskiej mają status 10 %
prawdopodobieństwa wystąpienia zalania. Podobnie jak w przypadku powodzi miejskich, powodzie
rzeczne powodują dezorganizację, zakłócenia, a nawet przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych
podsystemów transportu lokalnego.
Z przeprowadzonej analizy wrażliwości wynika, że na sektor transportu (i jego komponenty) ma wpływ
bardzo wiele stresorów klimatycznych i w związku z prognozowanymi zmianami klimatu stosunkowo
często będzie poddawany różnorodnym, niekorzystnym zjawiskom klimatycznym także w przyszłości.

5.3. POTENCJAŁ ADAPTACYJNY MIASTA
Określenie potencjału adaptacyjnego (PA) miasta Kalisza, miało na celu ocenę zasobów miasta pod
kątem możliwości ich wykorzystania w radzeniu sobie z zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu.
Potencjał adaptacyjny został zdefiniowany jako zdolność miasta do dostosowania się do zmian klimatu
oraz określony dla całego miasta, jako jednostki administracyjnej charakteryzującej się danymi
zasobami instytucjonalnymi, finansowymi, infrastrukturalnymi oraz kapitałem społecznym. W ocenie PA
wyodrębniono następujące kategorie (PA1 – PA8) określające potencjał adaptacyjny, gdzie:
 PA 1. Możliwości finansowe - budżet miasta, dostęp do funduszy zewnętrznych, zdolność
mobilizacji środków partnerów prywatnych.
 PA2. Przygotowanie służb (przeszkolenie służb inżynieryjnych, medycznych).
 PA3. Kapitał społeczny - funkcjonowanie organizacji społecznych (pozarządowych , partii
politycznych, samorządowych), poziom świadomości społecznej grup lokalnych, gotowość do
angażowania się w działania dla miasta.
 PA4.Mechanizmy informowania i ostrzegania społeczności miasta o zagrożeniach środowiskowych.
 PA5. Sieć i wyposażenie instytucji i placówek miejskich w sektorze ochrony zdrowia i edukacji
(szpitale, szkoły, przedszkola).
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PA6. Organizacja współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie zarządzania kryzysowego (dostęp
do sprzętu i kadry ratowniczej).
PA7. Systemowość ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich (infrastruktury błękitnozielonej).
PA8. Istniejące zaplecze innowacyjne: instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, firmy
ekoinnowacyjne.

Równocześnie przyjęto następującą skalę oceny potencjału adaptacyjnego, taką samą, jak w przypadku
oceny wrażliwości:
 W – wysoki potencjał adaptacyjny
 S – średni potencjał adaptacyjny
 N – niski potencjał adaptacyjny.
Przeprowadzona ocena potencjału adaptacyjnego wskazała kategorie o wysokim potencjale
adaptacyjnym, których sprawne funkcjonowanie zapewnia wysoką zdolność jego reagowania na
stresory klimatu aktualnie obserwowane i prognozowane. W kategoriach, w których potencjał
adaptacyjny oceniono na średnim poziomie potrzebne będzie podjęcie działań adaptacyjnych, aby
wzmocnić możliwości reagowania miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. W kategoriach
o niskim potencjale adaptacyjnym wymagane jest wdrożenie działań adaptacyjnych poprawiających
funkcjonowanie miasta i w efekcie redukujących podatność miasta na zagrożenia związane ze
zmianami klimatu.
Z przeprowadzonych badań potencjału adaptacyjnego wynika, że:
Miasto Kalisz ma wysoki potencjał adaptacyjny w kategoriach:
 PA6. Organizacja współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie zarządzania kryzysowego
(dostęp do sprzętu i kadry ratowniczej)
Miasto Kalisz ma średni potencjał adaptacyjny w kategoriach:
 PA1. Możliwości finansowe – budżet miasta, dostęp do funduszy zewnętrznych, zdolność
mobilizacji środków partnerów prywatnych,
 PA2. Przygotowanie służb (przeszkolenie służb inżynieryjnych, medycznych),
 PA4. Mechanizmy informowania i ostrzegania społeczności miasta o zagrożeniach związanych
ze zmianami klimatu,
 PA8. Istniejące zaplecze innowacyjne: instytuty naukowo badawcze, uczelnie i firmy
innowacyjne
Miasto Kalisz ma niski potencjał adaptacyjny w kategoriach:
 PA5. Sieć i wyposażenie instytucji i placówek miejskich w sektorze ochrony zdrowia i edukacji
(szpitale, szkoły, przedszkola)
 PA7. Systemowość ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich (zielono-błękitnej
infrastruktury).
 PA3. Kapitał społeczny - funkcjonowanie organizacji społecznych (pozarządowych partii
politycznych, samorządowych) poziom świadomości społecznej grup lokalnych, gotowość do
angażowania się w działania miasta.
Potencjał adaptacyjny Kalisza wymaga wzmocnienia w zakresie:
 możliwości finansowych – przede wszystkim ze względu na znaczne zadłużenie miasta
 mechanizmów informowania i ostrzegania społeczności miasta o zagrożeniach środowiskowych
związanych ze zmianami klimatu – ze względu na brak dostatecznych rozwiązań na wypadek
ograniczenia dostępu do źródeł energii elektrycznej; jednocześnie Miejski System Wykrywania i
Ostrzegania oraz wykorzystanie Regionalnego Systemu Ostrzegania powinny być rozwijane;
 sieci i wyposażenia instytucji i placówek miejskich w sektorze ochrony zdrowia i edukacji, w
szczególności osób starszych – z uwagi na przewidywane zwiększenie negatywnych skutków dla
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zdrowia ludzi fal upałów oraz chłodów, a także przy uwzględnieniu starzenia się populacji miasta
oraz złego stanu zdrowia osób starszych (65+) i jednoczesnym deficycie oddziałów geriatrycznych;
infrastruktury i funkcjonowania służb ratunkowych – przede wszystkim ze względu na
uwarunkowania techniczne
systemowości ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich (zielono-błękitnej infrastruktury) – ze
względu na brak dostatecznej powierzchni terenów zieleni publicznej (szczególnie w centrum
miasta), malejącą powierzchnię terenów zieleni osiedlowej i niedoskonały system
zagospodarowania wód opadowych w mieście oraz niedostatek rozwiązań służących
zagospodarowaniu wód opadowych w miejscu ich powstawania.

5.4. PODATNOŚĆ MIASTA NA ZMIANY KLIMATU
Podatność miasta Kalisza na zmiany klimatu jest zależna od wrażliwości jego sektorów/obszarów oraz
od potencjału, który może być wykorzystany przez miasto w radzeniu sobie z zagrożeniami. Analizę
podatności przeprowadzono dla czterech wybranych w poprzednim etapie sektorów, tj. gospodarki
przestrzennej, zdrowia publicznego, gospodarki wodnej i transportu.
Podatność czterech wybranych sektorów na zagrożenia wynikające z przewidywanych zmian klimatu
scharakteryzowano poniżej.
Podatność gospodarki przestrzennej na zmiany klimatu związana jest z następującymi zjawiskami:
zakłóceniami cyrkulacji powietrza, opadami, upałami i powodziami. Spodziewane zmiany klimatu będą
miały wpływ na działania podejmowane w tym sektorze.
Na współczesną strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta, znaczący wpływ miały: historyczny układ
tkanki miejskiej, cechy rzeźby terenu w tym układ dolin rzecznych, sieć transportowa (drogi, koleje).
Niespójne decyzje o warunkach zabudowy sprzyjają rozpraszaniu zabudowy i ekstensywnemu
wykorzystaniu przestrzeni, powodują straty cennych przyrodniczo terenów w mieście i w jego otoczeniu,
stwarzają bariery dla inwestycji publicznych i prywatnych, a także utrudniają modernizację miasta i
kształtowanie przestrzeni publicznych oraz realizację polityki przestrzennej.
Podatność sektora na wystąpienie powodzi rzecznych dotyczy rejonów Kalisza, które odznaczają się
znacznym udziałem terenów zalewowych i znajdują się w dolinach rzecznych. Natomiast podatność na
powodzie miejskie występujące po długotrwałych lub obfitych opadach dotyczy terenów o dużym udziale
powierzchni uszczelnionych, gdzie kanalizacja nie ma wystarczającej przepustowości. Planowanie i
wprowadzanie nowej zabudowy na terenach narażonych na powódź potęguje podatność na zmiany
klimatu.
Podatność nie tylko na podtopienia, ale także zakłócenia cyrkulacji powietrza, wiąże się z
niewystarczającym uwzględnieniem w planowaniu przestrzennym rozwiązań systemowych,
polegających m.in. na wyznaczeniu terenów pełniących rolę zielono-błękitnej infrastruktury z
odpowiednimi ustaleniami dla tych terenów, chroniącymi je przed przeinwestowaniem. Dotyczy to
przede wszystkim podsystemu klimatycznego miasta, czyli terenów wspomagających przewietrzanie i
regenerację powietrza w mieście. Powstawanie zastoisk zanieczyszczonego powietrza w niżej
położonych częściach miasta jest także konsekwencją braku zaplanowanego systemu wentylacji miasta
i ustalonych zasad zagospodarowania terenów pełniących funkcje klimatyczne.
Podatność związana z upałami ma związek ze strukturą funkcjonalno-przestrzenną Kalisza. Terenami
o największej podatności na wysokie temperatury powietrza, gdzie obserwowane jest zjawisko miejskiej
wyspy ciepła (MWC) są: tereny centrum miasta oraz zabudowy o wysokiej intensywność, a przede
wszystkim te rejony miasta, w tym tereny przemysłowe i handlowe, gdzie udział powierzchni biologicznie
czynnej jest niski (poniżej 25%).
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Podatność Kalisza w sektorze zdrowie publiczne wiąże się a oddziaływaniem czynników i zjawisk
klimatycznych na populację ludzką. Procesy adaptacji organizmu do gwałtownych zmian i
ekstremalnych warunków termicznych otoczenia powodują znaczne obciążenie układu
termoregulacyjnego i układu krążenia, co wpływa na ograniczenie efektywności układu
odpornościowego i prowadzi do dysfunkcji organizmu, ułatwia infekcje chorobowe oraz pogorszenie
stanu zdrowia, a nawet śmierć. Należy podkreślić, że Kalisz jest miastem, w którym mieszka
stosunkowo wysoki odsetek osób, które są szczególnie narażone na negatywne skutki oddziaływania
zmian klimatu – dzieci i osób starszych. Stan zdrowia mieszkańców powyżej 65 roku życia jest na ogół
zły, a wśród ich schorzeń dominują m.in. choroby kardiologiczne i pulmonologiczne.
Na wysokie temperatury maksymalne, zwłaszcza w trakcie fal upałów i nocy tropikalnych (z
Tmin>20°C), podatne są przede wszystkim osoby chore, starsze i dzieci, w szczególności mieszkające
w strefie oddziaływania miejskiej wyspy ciepła (MWC). W okresach fal upałów ryzyko zgonów i
zachorowań może się zwiększyć. Rośnie częstość występowania udarów cieplnych i odwodnień, a
także nasilenie objawów astmy, zatruć pokarmowych i chorób przenoszonych wektorowo przez
zakażone owady. Zwiększenie liczby dni z dużą ekspozycją słoneczną może doprowadzić do
zwiększonej zachorowalności na raka skóry, w tym czerniaka. Wydłużające się okresy pylenia roślin
mogą nasilać i przedłużać objawy alergiczne. Należy pamiętać, że dokuczliwość upałów dla wszystkich
mieszkańców i odwiedzających może być złagodzona poprzez zwiększenie udziału przepuszczalnych
nawierzchni oraz terenów zieleni w mieście.
Mrozy mogą zagrażać życiu ludzi w wyniku wychłodzenia organizmu, zwłaszcza wśród osób
bezdomnych, ubogich i niepełnosprawnych oraz powodować wzrost zachorowań całej populacji na
choroby układu oddechowego. Naturalną reakcją organizmu na fale mrozów jest obniżenie temperatury
skóry i jednoczesne zwężenie peryferycznych naczyń krwionośnych (czyli zabezpieczenie organizmu
przed nadmierną utratą ciepła), co prowadzi jednak do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenia
jej przepływu w obrębie skóry i do odmrożeń. Niekorzystny jest też wpływ na ludzi takich zjawisk jak
temperatury przejścia przez 00C (ryzyko urazu w wyniku upadku na oblodzonej nawierzchni) oraz
międzydobowe wahania temperatury połączone ze zmianami ciśnienia atmosferycznego, z opadami i z
silnym wiatrem (ryzyko chorób układu krążenia, układu nerwowego i pokarmowego oraz wypadków).
Na złą jakość powietrza narażeni są przede wszystkim ludzie chorzy (astma), małe dzieci, których układ
oddechowy nie jest w pełni ukształtowany oraz osoby starsze. Najbardziej szkodliwe są pyły drobne,
które wnikając do organizmu powodują nasilony kaszel, trudności z oddychaniem, chroniczny bronchit,
pylicę, osłabienie czynności płuc. W Kaliszu występują problemy zdrowotne związane ze smogiem.
Spodziewane zmiany klimatu mogą poważnie oddziaływać na zasoby wodne i gospodarkę wodną, a
przede wszystkim - gospodarkę wodami opadowymi. Niewłaściwe podejście do gospodarowania
wodami opadowymi, inwestowanie na terenach zagrożonych, w tym w strefach zalewowych rzek, a
także niska naturalna pojemność retencyjna rzek, ograniczają skuteczne działania w sytuacjach
wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych. Nasilające się występowanie krótkich i bardzo
intensywnych opadów prowadzi do występowania powodzi miejskich, a w konsekwencji do podtopień
ulic i budynków. Kalisz posiada kanalizację deszczową, która jest rozbudowywana i modernizowana,
niemniej jednak brak jest wciąż dobrego systemu retencjonowania wód opadowych.
Do głównych problemów w zakresie odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w
Kaliszu należą: 1) znaczne zmniejszenie filtracji wód opadowych i roztopowych do wód podziemnych
wskutek uszczelnienia powierzchni terenu, 2) przeciążenie sieci kanalizacyjnych, 3) zbyt mała liczba
zbiorników retencjonujących wodę w systemach kanalizacyjnych, 4) brak prośrodowiskowych
rozwiązań, polegających na odbudowie infiltracji i retencji wód opadowych w zurbanizowanych
obszarach miasta.
Rzeka Prosna przepływająca przez Kalisz stwarza zagrożenie powodziowe. Jedna z największych
powodzi, jak miała miejsce w ostatnim czasie w Kaliszu wystąpiła w maju 2010 r. Straty w mieście
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sięgały milionów złotych. Pod wodą znalazło się około 10% miasta. Poza obszarami osadniczymi straty
powodowane przez wylewy Prosny należy wiązać przede wszystkim z działalnością ogrodniczo-rolniczą
(podtopienia gruntów ornych, użytków zielonych, sadów i ogrodów.). W przypadku podwyższonych
stanów wody w rzece spowodowanych np. długotrwałymi opadami w regionie wodnym Warty powyżej
miasta, skuteczne reagowanie i szybkie usuwanie potencjalnie występujących usterek
eksploatacyjnych, np. przewodów tłocznych wody surowej, może być znacznie ograniczone. Warto też
dodać, że w przypadku podwyższenia poziomu wód w Prośnie i jej dopływach i nałożenia się
intensywnych opadów pojawia się zjawisko cofki powodujące wybijanie wody ze studzienek.
Z uwagi na dominujący udział wód czwartorzędowych w zasilaniu sieci wodociągowej, sektor gospodarki
wodnej jest podatny na długotrwałe okresy susz atmosferycznych i hydrologicznych powiązanych z
falami upałów, podczas których może dojść do znacznego obniżenia się poziomu wód podziemnych,
na skutek czego w przyszłości istnieje ryzyko pojawienia się problemów z dostarczaniem wody
odpowiedniej ilości i jakości dla gospodarki komunalnej i przemysłu, lub - w ekstremalnych przypadkach
- ograniczeń w jej dostarczaniu.
Sektor transportu jest podatny na zjawiska klimatyczne ponieważ jego komponenty funkcjonują w
stałym kontakcie ze stresorami klimatycznymi (silne wiatry, deszcze nawalne i powodzie miejskie i
rzeczne, podtopienia, osuwiska, ekstremalne opady śniegu, zjawiska lodowe, zbyt niska lub wysoka
temperatura).
Główne szlaki komunikacyjne Kalisza przebiegają przez potencjalne tereny zalewowe, gdzie powodzie
rzeczne mogą być potęgowane przez tzw. powodzie miejskie. W okresie zimowym transport może być
szczególnie podatny na intensywne opady śniegu oraz na zjawisko oblodzenia nawierzchni dróg. Z kolei
transport kolejowy jest podatny na zjawiska meteorologiczne związane z porywistym wiatrem,
intensywnymi opadami śniegu, lokalnymi podtopieniami infrastruktury oraz falą mrozów.
W Kaliszu największy problem w sektorze transportu stanowią intensywne opady powodujące powodzie
miejskie, które są poważnym problemem w mieście, w rejonie dróg łączących tereny dzielnic
mieszkaniowych, a także na terenach przemysłu i usług. Podtopieniami miejskimi zagrożona jest
znaczna liczba ulic osiedlowych znajdujących się głównie w lewobrzeżnej części miasta.
Wystąpienie wyżej wymienionych zjawisk może powodować dezorganizację, zakłócenia, a nawet
przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych podsystemów transportu lokalnego. Zakłócenia w płynności
ruchu mogą odbić się na sprawnym funkcjonowaniu całego miasta i wpływać pośrednio na inne sektory.

5.5. RYZYKO WYNIKAJĄCE ZA ZMIAN KLIMATU
Ryzyko wynikające ze zmian klimatu zależy od podatności miasta i prawdopodobieństwa wystąpienia
danego zjawiska klimatycznego. Ryzyko wskazuje, w jakich sektorach w pierwszej kolejności należy
zaplanować działania adaptacyjne mające na celu zmniejszenie skutków danego zjawiska. W tabeli 3
przedstawiono ryzyko dla czterech wybranych sektorów wynikające z ekstremalnych zjawiska
klimatycznych i ich pochodnych.

Tab. 3. Ryzyko związane ze zmianami klimatu dla wybranych sektorów Kaliszu
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Zdrowie
publiczne

Gospodarka
przestrzenna
Gospodarka
wodna

Zakłócenia
cyrkulacji
powietrza

Wiatr

Powódź

Opady

Susze

Oblodzenia

Komponent
(receptory)

Chłody

Upały

Sektor

Populacja miasta
Osoby >65 roku życia
Dzieci <5 roku życia
Osoby przewlekle
chore
Osoby
niepełnosprawne z
ograniczoną
mobilnością
Osoby bezdomne
Infrastruktura ochrony
zdrowia
Infrastruktura opieki
społecznej
Planowanie
przestrzenne (tereny
rozwojowe)
Podsystem
zaopatrzenia w wodę
Podsystem
gospodarki ściekowej
Infrastruktura
przeciwpowodziowa

Transport
Podsystem szynowy

Podsystem drogowy
Podsystem –
transport publiczny
miejski
Objaśnienia:
Ryzyko bardzo wysokie

Ryzyko wysokie

Ryzyko średnie

Ryzyko niskie

Przestrzenny rozkład ryzyka w obszarach wrażliwości miasta (sumarycznie dla czterech sektorów)
został przestawiony na rysunku 3.
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Rys. 3.

Przestrzenny rozkład ryzyka w obszarach wrażliwości miasta

W Kaliszu najwyższe ryzyko występuje:
-

w sektorze zdrowia publicznego w związku z zagrożeniem upałami, oblodzeniami i koncentracją
zanieczyszczeń powietrza,

-

w sekatorze gospodarki przestrzennej w związku z zakłóceniami cyrkulacji powietrza i koncentracją
zanieczyszczeń powietrza,

-

w sektorze gospodarki wodnej w związku z intensywnymi opadami, które powodować mogą lokalne
podtopienia i powodzie miejskie,

-

w sektorze transportu w związku z intensywnymi opadami, powodziami, upałami, oblodzeniem,
wiatrem, chłodami

Przestrzenny rozkład ryzyka w obszarach wrażliwości miasta (sumarycznie dla czterech sektorów)
został przestawiony na rysunku (rys. 3). Bardzo wysokie ryzyko dotyczy przede wszystkim północnośrodkowej części miasta - z zabudową blokową (osiedla mieszkaniowe III), osiedlami intensywnej
zabudowy jednorodzinnej (IV), osiedli z zabudową jednorodzinną ekstensywną (V), a także terenów
przemysłowych (VIII).
Dla komponentów, w odniesieniu do których stwierdzono bardzo wysokie i wysokie ryzyko konieczne
jest jak najszybsze (w pierwszej kolejności) podjęcie działań adaptacyjnych. Dla pozostałych
komponentów sektorów, dla których ryzyko zostało oszacowane na poziomie średnim i niskim, działania
adaptacyjnye mogą być podejmowane w dalszej perspektywie czasowej.

5.6. SZANSE WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU
Wynikające ze zmian klimatu szanse dla Kalisza są związane głównie z przewidywanym kształtowaniem
się zjawisk termicznych (wzrost temperatury średniorocznej, wzrost średnich temperatur miesięcznych
w miesiącach zimowych, zmniejszenie liczby i skrócenie czasu trwania okresów przymrozkowych,
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zmniejszenie liczby i skrócenie czasu trwania fal chłodu oraz fal mrozu, zmniejszenie liczby dni
z przejściem temperatury przez 0˚C), a także zjawisk opadowych oraz zjawisk związanych z wiatrem.
Szanse związane ze zmianami w warunkach termicznych:
 Ekologiczne ogrzewanie wody,
 Pozyskiwanie energii fotowoltaicznej,
 Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu - wydłużenie sezonu turystycznego,
 Krótszy sezon grzewczy,
 Większy rynek usług chłodniczych,
 Odciążenie sieci energetycznych (zimą),
 Impuls modernizacyjny systemów miejskich (transport, kanalizacja),
 Nowe usługi i branże na rynku, intensyfikacja istniejących (gastronomia, sport),
 Dłuższy okres wegetacyjny,
 Transport publiczny rowerowy – możliwość rozwoju,
 Wzrost aktywności fizycznej mieszkańców,
 Dłuższy czas wykonywania robót budowlanych,
 Zimowe utrzymanie dróg – zmniejszenie wydatków, mniejsze obciążenie budżetu.
Szanse związane z zmianami w opadach:
 Wzrost aktywności mieszkańców w przypadku podtopień, integracja obywateli.
 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.
 Oszczędna gospodarka wodą - zbieranie wody w celu późniejszego wykorzystanie.
 Rozwój małej retencji wodnej
Szanse związane z wiatrem:
 Skuteczniejsze przewietrzanie miasta (minimalizacja zjawiska smogu).
 Produkcja energii odnawialnej; większa możliwość wykorzystania wiatru – poprawa jakości
powietrza – mniej zużytego węgla.
Pozostałe szanse:
 Odświeżanie powietrza – wydłużona absorpcja zanieczyszczeń przez rośliny, dzięki wydłużeniu
okresu wegetacji; poprawa stanu zdrowia mieszkańców.
 Wprowadzanie nowych technologii.
 Zwiększenie świadomości społeczeństwa, wprowadzenie edukacji ekologicznej
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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 Kalisza 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 oraz znajdują odzwierciedlenie w wizji Miasta przystosowanego
do zmieniających się warunków klimatycznych.

50

WIZJA ADAPTACJI MIASTA DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030
Kalisz w roku 2030 będzie innowacyjnym miastem zapewniającym efektywne
funkcjonowanie jego sektorów przy stałym wzroście potencjału
adaptacyjnego do skutków zmian klimatycznych

CEL NADRZĘDNY PLANU ADAPTACJI
Ograniczenie negatywnych zmian klimatu poprzez podnoszenie potencjału
adaptacyjnego miasta Kalisza w celu zapewnienia rozwoju zrównoważonego
miasta i polepszenia jakości życia mieszkańców

CELE STRATEGICZNE PLANU ADAPTACJI
Cel 1

Uwzględnienie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w polityce rozwoju miasta

Cel 2

Przystosowanie funkcjonowania miasta do zjawisk meteorologicznych powodujących
zwiększoną koncentrację zanieczyszczeń powietrza (inwersje, MWC)

Cel 3

Wzmacnianie systemu przyrodniczego, jako naturalnego narzędzia adaptacyjnego

Cel 4

Adaptacja do zagrożeń termicznych (upały, chłody, oblodzenia) - tworzenie warunków
sprzyjających zdrowiu mieszkańców

Cel 5

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zjawisk
hydrologicznych

Cel 6

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zjawisk
klimatycznych
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7. Działania adaptacyjne
Zwiększenie gotowości i zdolności do reagowania na skutki zmian klimatu,
wymaga podjęcia różnego typu działań: działań kształtujących organizację miasta
zwiększającą jego potencjał adaptacyjny, działań nastawionych na podnoszenie
poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców miasta o zagrożeniach, których
intensywność zmienia się wraz ze zmianami klimatu, działań umożliwiających
skuteczniejsze ostrzeganie mieszkańców o zagrożeniach, a także różnorodnych
rozwiązań technicznych do realizacji w przestrzeni miasta ograniczających
zagrożenia, podnoszących odporność infrastruktury i poprawiających jakość życia
w mieście.
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Cele Planu Adaptacji są realizowane poprzez podjęcie wielu działań adaptacyjnych.. Działania
adaptacyjne pomogą miastu przystosować się do zmian klimatu, redukując podatność przede
wszystkim sektorów miasta ocenionych za najbardziej wrażliwe: zdrowia publicznego (w tym grup
społecznych szczególnie wrażliwych), gospodarki wodnej, transportu i gospodarki przestrzennej miasta.
Dla osiągnięcia efektu synergii w wymienionych sektorach potrzebne są działania w różnych obszarach
funkcjonowania miasta – jego organizacji, edukacji i ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach oraz
rozwiązań technicznych w przestrzeni miasta. W Planie Adaptacji wskazano działania z trzech kategorii:
- 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.
Poniżej zestawiono działania adaptacyjne odpowiadające poszczególnym celom strategicznym.
Cel strategiczny 1. Uwzględnienie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w polityce rozwoju
miasta
Dokumenty strategiczne i planistyczne miasta wyznaczają kierunki i działania w perspektywie
kilkuletniej. W warunkach zmieniającego się klimatu i wzrastającego zagrożenia związanego tymi
zmianami, ważna jest aktualność dokumentów przyjętych i wdrażanych przez miasto. Wprowadzenie
do dokumentów zagadnień związanych z adaptacją miasta do zmian klimatu ma na celu zapewnienie,
że rozwój miasta Kalisza będzie planowany z uwzględnieniem zmieniających się warunków
klimatycznych. Decyzje podejmowane na podstawie dokumentów, zwierających aktualne prognozy
dotyczące zmian klimatu, będą korzystne dla środowiska przyrodniczego, mieszkańców miasta i jego
infrastruktury.
Horyzont
czasowy
Do 2030

Działania

Podmiot
odpowiedzialny
UM Kalisza

Podmioty
współpracujące
PWiK, MZDiK,
Wody Polskie

Działanie 1.1. Uwzględnienie adaptacji do zmian
klimatu w dokumentach strategicznych i planistycznych
miasta
Działanie polega na dostosowaniu zapisów zawartych w strategicznych dokumentach miasta, odnoszących się
do polityki przestrzennej, polityki rozwoju oraz zarządzania, do przewidywanych zjawisk wynikających ze
zmian klimatu. Aktualizacja istniejących lub sporządzenie nowych dokumentów dotyczyć ma strategii, planów i
programów miejskich, które powinny uwzględniać następujące aspekty:
 ograniczenie zainwestowania/zabudowy na terenach zalewowych rzek oraz w rejonach stwierdzonych
podtopień,
 kształtowanie i ochrona struktury przyrodniczej miasta, w tym terenów wymiany i regeneracji powietrza w
mieście,
 zapewnienie terenów pod funkcjonowanie błękitno-zielonej infrastruktury,
 konieczność poprawy jakości powietrza w mieście poprzez kształtowanie struktury przestrzennej i
komunikacyjnej,
 ograniczenie udziału powierzchni uszczelnionych w zagospodarowaniu terenu,
 ograniczenie skutków miejskiej wyspy ciepła poprzez odpowiednie kształtowanie struktury funkcjonalnoprzestrzennej (właściwe proporcje pomiędzy terenami zieleni i zainwestowanymi).
Działanie organizacyjne
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Horyzont
czasowy

Działania

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
współpracujące

Działanie 1.2. Kształtowanie polityki przestrzennej
Uczelnie,
miasta w oparciu o katalogi dobrych praktyk
Do 2025 r.
UM Kalisza
organizacje
(praktyczne standardy do wykorzystania przez
społeczne
inwestorów)
Działanie polega na opracowaniu zbioru wytycznych i zasad kształtowania miejskich przestrzeni publicznych,
uwzględniających zagadnienia adaptacji do zmian klimatu w zakresie wskaźników zagospodarowania terenu.
Wytyczne będą zgodne ze standardami urbanistycznymi stosowanymi powszechnie, jako narzędzia normatywne
ochrony interesu publicznego i będą dostosowane do charakteru i specyfiki kształtowania przestrzeni miejskiej
Kalisza. Opracowane wytyczne będą bazą do formułowania ustaleń w miejskich dokumentach planistycznych
oraz do wykorzystania w decyzjach administracyjnych.
Działanie organizacyjne

Cel strategiczny 2. Przystosowanie funkcjonowania miasta do zjawisk meteorologicznych
powodujących zwiększoną koncentrację zanieczyszczeń powietrza (inwersje, MWC)
Występujące w powietrzu zanieczyszczenia oddziałują na zdrowie mieszkańców miasta. Najbardziej
szkodliwe są drobnocząsteczkowe zanieczyszczenia pyłowe, które ze względu na małe rozmiary
docierają do najmniejszych oskrzelików i pęcherzyków płucnych. Po drodze wywołują one efekty
drażniące i zapalne, które z kolei ułatwiają proces tzw. alergizacji. Problem „niskiej emisji” jest
szczególnie ważny w Kaliszu, gdzie ruch powietrza w wyniku położenia geograficznego lub typu
zabudowy jest niekorzystny.
Horyzont
czasowy
Do 2030 r.

Podmioty
współpracujące
Działanie 2.1. Definiowanie i monitoring realizacji
WFOŚiGW,
projektów związanych ze zmniejszaniem
NFOŚIGW,
zanieczyszczeń powietrza (w szczególności z „niskich
ENERGA Ciepło
emisji”)
Kaliskie Sp. z o.o.,
właściciele
nieruchomości
Działanie jest ukierunkowane na ograniczenie niskiej emisji w mieście. W ramach działania zostaną podjęte
czynności techniczne, obejmujące wymianę pieców/kotłowni węglowych na ekologiczne źródła ciepła w
indywidualnych gospodarstwach domowych (np. olej opałowy, pellet). Ograniczeniu niskiej emisji w sektorze
komunalnym sprzyja włączanie budynków mieszkalnych (wielorodzinnych i jednorodzinnych) do miejskiej sieci
ciepłowniczej. Dzięki takiemu działaniu zmniejszy się liczba rozproszonych źródeł zanieczyszczeń i będą
skumulowane w jednym miejscu (ciepłowni miejskiej). Działanie może być realizowane przy wsparciu
finansowym różnych funduszy w ramach dofinansowania (np. NFOŚiGW) i wiąże się z wnioskowaniem o
fundusze na podstawie wyników rozpoznania możliwości źródeł finansowania.
Działania

Podmiot
odpowiedzialny
UM Kalisz

Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 2.2. Budowanie współpracy z właściwymi
Do 2030 r.
UM Kalisz
WFOŚiGW,
podmiotami w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia
NFOŚIGW
powietrza (redukcji/ograniczania).
Działanie jest ukierunkowane na podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zanieczyszczenia powietrza
oraz ograniczenie niskiej emisji. Emisja niska jest głównym elementem składowym zanieczyszczeń powietrza
miasta. Działanie będzie obejmowało organizację spotkań/warsztatów dla zarządzających miastem,
mieszkańców oraz lekcji w szkołach na temat szkodliwości zanieczyszczeń powietrza dla zdrowia ludzi i
środowiska. Powstaną i zostaną rozprowadzone materiały informacyjne (ulotki, foldery, komiksy, kampanie w
radio, telewizji, Internecie i mediach społecznościowych). Wzrost świadomości społecznej może przełożyć się
na konkretne działania ograniczające emisję zanieczyszczeń powietrza (w tym niską emisję), obejmujące m. in.
wymianę pieców węglowych czy ocieplenie budynków.
Działanie informacyjno-edukacyjne
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Horyzont
czasowy
Do 2030 r.

Działania

Podmiot
odpowiedzialny
UM Kalisz

Podmioty
współpracujące
MZDiK,
Kaliskie Linie
Autobusowe Sp. z
o.o.,

Działanie 2.3. Modernizacja i rozwój infrastruktury
transportowej (w tym rozwój transportu publicznego,
ograniczenie zapotrzebowania na transport prywatny w
mieście i rozwój systemu ścieżek rowerowych wraz z
właściwą infrastrukturą ciągów pieszych oraz budowa
parkingów)
Działanie obejmuje m.in.:
 zmianę organizacji ruchu poprzez uprzywilejowanie komunikacji publicznej, np. zamknięcie dla ruchu
wybranych ulic w centrum miasta (z ewentualnymi wyłączeniami) lub wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego,
 zapewnienie „zielonej fali” dla środków komunikacji zbiorowej,
 budowę nowych sygnalizacji świetlnych, w tym śluz autobusowych,
 ustalenie tzw. węzłów przesiadkowych na obrzeżach miasta (np. z systemami Park&Ride, Bike&Ride)
i zespołów przesiadkowych, umożliwiających rozwój podróży intermodalnych,
 lokalizację i budowę nowych parkingów (podziemnych i nadziemnych),
 budowę podsystemu informacji parkingowej z nadzorem wjazdów do stref specjalnych, np. z ograniczeniem
ruchu w Śródmieściu,
 wprowadzenie ograniczeń w ruchu samochodów prywatnych w centrum miasta na rzecz komunikacji
publicznej (z ulgami biletowymi) lub pojazdów bezemisyjnych.
Istotnym elementem działania będzie:
 promowanie elektromobilności i systemu wypożyczalni samochodów elektrycznych,
 budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
W przypadku alarmu smogowego wprowadzane będą ograniczenia w ruchu samochodów prywatnych, (np.
numery parzyste lub nieparzyste), zakazy wjazdu dla samochodów pozamiejscowych i/lub ciężarówek albo
zakazy wjazdu do centrum samochodów niespełniających standardów emisji spalin EURO.
Wprowadzenie przywilejów i udogodnień do rozwoju komunikacji miejskiej oraz ruchu pieszego i rowerowego
umożliwi uniknięcie, problemów wiążących się ze stałym wzrostem liczby samochodów i licznymi korkami i
większą emisją zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych. Planuje się także zakup niskoemisyjnego taboru
autobusowego, integracja taryf i rozkładów jazdy różnych przewoźników, budowa zintegrowanych
węzłów/przystanków przesiadkowych).
Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 2.4. Zwiększenie wentylacji miasta poprzez
Do 2030 r.
UM Kalisz
odpowiednie planowanie przestrzenne (kliny
napowietrzające, tereny regeneracji powietrza wraz z
terenami zielonymi)
Działanie obejmie zidentyfikowanie i określenie (także graficznie) istniejących i potencjalnych obszarów/stref
miasta, które tworzą lub tworzyć mogą system przewietrzania miasta. W działaniu uwzględnione są:
 zabezpieczenie systemu przewietrzania miasta, w tym obszary generowania czystego powietrza w planach
zagospodarowania przestrzennego,
 eliminacja źródeł zanieczyszczeń powietrza (na ile to możliwe) z terenów tworzących system przewietrzania
miasta - niedopuszczanie do lokalizacji przedsięwzięć mogących stanowić poważne źródło zanieczyszczeń
powietrza,
 eliminacja istniejących i niedopuszczanie do wprowadzania nowych barier utrudniających swobodny
przepływ powietrza na terenach tworzących system przewietrzania miasta,
 uzależnienie lokalizowania nowych obiektów na obrzeżach korytarzy przewietrzania od zapewnienia
odpowiednich warunków przepływu mas powietrza,
 utrzymanie maksymalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, pokrytej zielenią lub wodami,
 współpraca z ościennymi gminami w zakresie eliminowania źródeł zanieczyszczenia powietrza,
 zapewnienie ochrony i efektywnego funkcjonowania ekologicznego systemu miasta.
Działanie organizacyjne i techniczne
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Cel strategiczny 3 Wzmacnianie systemu przyrodniczego, jako naturalnego narzędzia
adaptacyjnego
Jednym ze sposobów przeciwdziałania skutkom zmian klimatu są działania koncentrujące się
na zarządzaniu zasobami wodnymi, glebowymi i biologicznymi oraz ich ochronie. Utrzymanie i przywrócenie
zdrowych i sprawnie funkcjonujących ekosystemów podnosi zdolność miasta do radzenia sobie ze zmianami
klimatu. Tereny przyrodnicze, obejmujące także zieleń miejską, regulują klimat lokalny i retencjonują wodę,
łagodząc w ten sposób skutki suszy i zapobiegając powodziom, erozji gleby. Pełnią ważne funkcje
społeczne. Niezbędne są działania zapewniające spójność i ciągłość powiązań przyrodniczych. Ważne jest
tworzenie nowych terenów zieleni, dających schronienie mieszkańcom i zwierzętom w ekstremalnych
warunkach klimatycznych. Niezbędna jest wiedza o możliwości wzmocnienia systemu przyrodniczego
Kalisza.
Horyzont
czasowy
Do 2030 r.

Działania

Podmiot
odpowiedzialny
UM Kalisza

Podmioty
współpracujące
-

Działanie 3.1. Wzbogacenie przyrodnicze terenów
zieleni w celu poprawy ich biologicznego
funkcjonowania
Działanie obejmuje wzmocnienie przyrodniczych zasobów i rekreacyjnych walorów parków miejskich, co jest
szczególnie ważne ze względu na ich położenie w mieście i potrzebę dostępu mieszkańców do terenów zieleni.
Rewitalizacja powinna obejmować nowe nasadzenia i wprowadzanie elementów ułatwiających korzystanie z
terenu zieleni mieszkańcom (ławki, dogodnie poprowadzone ścieżki, altany, poidełka).
Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 3.2. Inwentaryzacja i ochrona istniejącej
Do 2030 r.
UM Kalisza
zieleni w mieście (identyfikacja działania i obejmowanie
ochroną cennych obszarów przyrodniczych)
Działanie obejmie przeprowadzenie inwentaryzacji i oceny zieleni miejskiej i terenów pełniących funkcję zieleni
miejskiej w Kaliszu: analizę składu gatunkowego zieleni oraz jej ocenę pod kątem odporności na nadzwyczajne
warunki atmosferyczne, zidentyfikowanie terenów, które w przyszłości mogłyby zostać przeznaczone pod
błękitno-zieloną infrastrukturę. Uzyskane dane będą podstawą przygotowania programu rozwoju błękitnozielonej infrastruktury w mieście i planowania działań technicznych z tego zakresu.
Działanie organizacyjne
Działanie 3.3. Przestrzenne powiązanie terenów zieleni
miejskiej z innymi obszarami osnowy przyrodniczej
miasta, obszarami lasów i zadrzewień

Do 2030 r.

UM Kalisza

MZDiK
właściciele i
zarządcy
nieruchomości
Działanie służy zwiększeniu udziału terenów zieleni o wysokich zdolnościach łagodzenia upałów i skutków
miejskiej wyspy ciepła w zurbanizowanych obszarach miasta, z uwzględnieniem i wykorzystaniem naturalnych
warunków przyrodniczych. Działanie jest powiązane z działaniem 3.2. Powinno koncentrować się na rozwoju
istniejących i tworzeniu nowych wielofunkcyjnych terenów zieleni, takich jak, parki, skwery, zieleńce, parki
linowe, pełniących funkcje rekreacyjne, ale też retencyjne i klimatotwórcze. Docelowo tereny zieleni powinny
tworzyć sieć, powiązaną odcinkami zieleni przyulicznej, co przeciwdziałałoby fragmentaryzacji naturalnych
siedlisk i sprzyjało pełnieniu przez nie funkcji korytarzy ekologicznych w mieście i poza jego granicami.
Działanie techniczne
Działanie 3.4. Promocja ochrony miejskiej
różnorodności biologicznej

Do 2030 r.

Jednostki
organizacyjne
miasta (oświata,
kultura),
organizacje
społeczne
Działanie uwzględnia utworzenie dokumentu zawierającego zbiór porad i działań w zakresie błękitno-zielonej
infrastruktury oraz informacje nt. jej roli w ochronie różnorodności biologicznej. Przedstawione będę standardy
projektowania, zakładania i pielęgnacji terenów zieleni w mieście. Zbiór porad dzięki uniwersalności, ma być
możliwy do wdrażania przez różne podmioty, od indywidualnych właścicieli, przez spółdzielnie mieszkaniowe,
przedsiębiorców, po instytucje publiczne.
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UM Kalisza

Działanie organizacyjne i informacyjno-edukacyjne

Cel strategiczny 4. Adaptacja do zagrożeń termicznych (upały, chłody, oblodzenia) – tworzenie
warunków sprzyjających zdrowiu mieszkańców
Ekstremalne zjawiska termiczne, takie jak fale upałów, fale chłodów i oblodzenia istotnie wpływają nie
tylko na zdrowie i jakość życia mieszkańców, ale także sprawność funkcjonowania miasta. Wysoka lub
niska temperatura powietrza, w połączeniu z pozostałymi elementami pogody, mają szkodliwy wpływ
na organizm człowieka, prowadząc do przeciążenia układu krążenia oraz zwiększając ryzyko
poważnych problemów zdrowotnych, a nawet zgonów. Poniższe działania, przyczynią się do poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców i usprawnią funkcjonowanie miasta w sytuacji wystąpienia tych zjawisk.
Mają też wpływ na funkcjonowanie miasta i jego gospodarkę.
Działania
Działanie 4.1. Podnoszenie standardu termicznego
usług transportu publicznego, w tym np.
odpowiednio zadaszone „zielone przystanki”

Horyzont
czasowy
Do 2030 r.

Podmiot
odpowiedzialny
UM Kalisza

Podmioty
współpracujące
MZDiK,
Kaliskie Linie
Autobusowe
Sp. z o.o.,

Działanie obejmie:
 zakup nowoczesnych autobusów klimatyzowanych,
 budowę odpowiednio zadaszonych „zielonych” przystanków,
 wzrost częstotliwości i regularności ruchu autobusów komunikacji miejskiej.
Celem działania jest poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w kierunku poprawienia komfortu
podróżowania, w szczególności w sytuacji fal upałów. Działanie przyczyni się także do zwiększenia
zainteresowania mieszkańców Kalisza i osób przyjezdnych korzystaniem z komunikacji zbiorowej.
Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 4.2. Promocja i wprowadzanie błękitnozielonych rozwiązań, w szczególności na terenach
zurbanizowanych (np. zielone
ściany/dachy/balkony, ściany
wodne/fontanny/ocienione place zabaw)

Do 2030 r.

Jednostki
organizacyjne
miasta
(oświata,
kultura),
organizacje
społeczne
Działanie polega na wprowadzeniu elementów błękitno-zielonej infrastruktury w przestrzeniach i obiektach
publicznych. Dzięki BZI wzmocniony zostanie system przyrodniczy miasta oraz jego funkcje w łagodzeniu zmian
klimatu. Działanie będzie przede wszystkim realizowane w terenach o dużej intensywności zabudowy, gdzie
tworzenie terenów zieleni jest ograniczone.
W działaniu uwzględnione jest tworzenie zazielenionych i zacienionych miejsc odpoczynku, spotkań sąsiedzkich,
placów zabaw dla dzieci – niewielkich i łatwo dostępnych dla osób mieszkających w pobliżu, wyposażonych w
elementy małej architektury sprzyjające wypoczynkowi (ławki, leżaki, hamaki miejskie, siłownie plenerowe,
urządzenia przeznaczone do zabaw dla dzieci, poidełka).
Wprowadzanie rozwiązań BZI w przestrzeniach i obiektach publicznych zostanie wykorzystane w celach
edukacyjnych. Zaangażowanie mieszkańców w proces planowania i realizacji terenów zieleni będzie służyć
poszerzeniu wiedzy o adaptacji do zmian klimatu oraz sprzyjać budowaniu poczucia odpowiedzialności.
Działanie techniczne, informacyjno-edukacyjne
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UM Kalisza

Działania

Horyzont
czasowy
Do 2030 r.

Podmiot
odpowiedzialny
UM Kalisza

Podmioty
współpracujące
Działanie 4.3. Kontynuacja termomodernizacji
NFOŚiGW,
budynków
WFOŚiGW,
ENERGA
Ciepło Kaliskie
Sp. z o. o.,
właściciele i
zarządcy
nieruchomości
Wzrost zapotrzebowania na ogrzewanie może być skutkiem złej izolacji termicznej budynków, która skutkuje
stratami ciepła. Termomodernizacja budynków pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do
ogrzewania pomieszczeń. Zmniejszenie zapotrzebowania bezpośrednio przekłada się na ograniczenie pracy
systemów ogrzewania oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. W ramach termomodernizacji wykonuje się:
 wymianę stolarki okiennej/drzwiowej,
 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków,
 ocieplenie dachu lub stropodachu.
Termomodernizacja, poprzez odpowiednie rozwiązania, pozwala na zapewnienie komfortu termicznego
mieszkańcom w okresie zimowym (zatrzymywanie ciepła) oraz letnim (utrzymywanie chłodu).

Działanie 4.4. Stworzenie programu informacyjnego
dla grup wrażliwych, a także miejsc spotkań, gdzie
poprzez bezpośredni osobisty kontakt uzyskają
informacje z zakresu pomocy i wsparcia

Do 2030 r.

UM Kalisza

Działanie techniczne
Jednostki
organizacyjne
miasta (pomoc
społeczna,
oświata,
kultura)
organizacje
społeczne
Działanie obejmuje stworzenie systemu pomocy sąsiedzkiej we współpracy z MOPS w Kaliszu. System pomocy
sąsiedzkiej polegać ma na dobrowolnym wykonywaniu wybranych czynności ukierunkowanych na pomoc
sąsiadom w warunkach zmian klimatu. System będzie służyć wrażliwym grupom mieszkańców (osoby starsze,
niepełnosprawne, przewlekle chore lub wymagające doraźnego wsparcia w szczególnych sytuacjach). Działania
informacyjno-edukacyjne przyczynią się do promowania pozytywnych postaw społecznych, wzrostu empatii
wśród mieszkańców oraz zmniejszenia poziomu izolacji/wykluczenia osób starszych/niepełnosprawnych. W
ramach działań promocyjnych zostaną przeprowadzone akcje informacyjno-edukacyjne o przedmiotowej
tematyce mające na celu podnoszenie świadomości o potrzebach innych mieszkańców (grup wrażliwych).
Wśród tych działań przewiduje się stworzenie folderów informacyjnych, ulotek, spotkań, warsztatów/kursów i
lekcji w szkołach o danej tematyce.
Działanie organizacyjne i informacyjno-edukacyjne

Cel strategiczny 5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zjawisk
hydrologicznych
Zmiany klimatu przyczyniają się do wzrostu natężenia i częstotliwości występowania ekstremalnych
zjawisk hydrologicznych, na które mieszkańcy i służby miejskie muszą sprawnie reagować. Kalisz
cechuje się szczególnie wysoką wrażliwością na ekstremalne zjawiska hydrologiczne (deszcze
nawalne, powodzie miejskie, powodzie rzeczne oraz suszę), które wpływają na bezpieczeństwo
mieszkańców i sprawność funkcjonowania miasta. Wprowadzenie systemu optymalizacji zużycia wody
w mieście oraz tworzenie warunków umożliwiających retencjonowanie wód opadowych w miejscu ich
występowania, obniży wrażliwość miasta na powodzie miejskie i suszę. Odpowiednio realizowane
inwestycje w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury wspomagać będą system gospodarki wodami
opadowymi. Rozbudowa osłony przeciwpowodziowej miasta pozwoli na zmniejszenie ryzyka zalania i
podtopień oraz zmniejszenie szkód.
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Działania

Horyzont
czasowy
Do 2030 r.

Podmiot
odpowiedzialny
UM Kalisza

Do 2030 r.

UM Kalisza

Do 2030 r.

UM Kalisza

Do 2030 r.

UM Kalisza

Podmioty
współpracujące
MZDiK
właściciele i
zarządcy
nieruchomości,
Wody Polskie

Działanie 5.1. Techniczne i nietechniczne
zabezpieczenie zagrożonych budynków i
infrastruktury krytycznej w strefie zagrożenia (np.
powodzią, osuwiskami itp.) – utrzymanie
istniejących urządzeń/obiektów w należytym stanie
technicznym
Techniczne zabezpieczenia budynków i obiektów infrastruktury krytycznej zagrożonych powodzią obejmują:
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 oraz stosowanie zasuw
burzowych i klap zabezpieczających przed cofaniem się ścieków w wyniku wystąpienia powodzi.
Do nietechnicznych zabezpieczeń należą: opracowanie planu ewakuacji z budynku oraz przyległego obszaru, a
także wprowadzenie i utrzymanie znaków ewakuacyjnych.
W przypadku zagrożenia osuwiskami, budynki i obiekty infrastruktury krytycznej zabezpieczane będą poprzez
rowy odprowadzające wodę (niedopuszczenie do erozji i zawilgocenia), zmianę kształtu zbocza na bardziej
stateczne (tarasowanie), wymianę gruntów na piaski, żwiry, zabudowę biologiczną (obsiew, darniowanie,
nasadzenia gniazdowe, maty biologiczne np. słomiane). Wykonywane zostaną oceny stateczności stoku
pozwalające określić predyspozycje osuwiskowe oraz prowadzenie badań, obserwacji i pomiarów pod kątem
analizy możliwości, metod i wariantów zabezpieczeń. Prowadzony będzie także monitoring osuwisk.
Działanie techniczne i organizacyjne
Działanie 5.2. Planowanie i realizacja inwestycji w
zakresie instalacji przeciwpowodziowych

PWiK,
Starostwo
Powiatowe w
Kaliszu, Wody
Polskie i
IMGW-PIB
Działanie ma na celu wzmocnienie systemu monitorowania zagrożenia powodziowego dla miasta. Poszukiwane
i wdrażane będą najnowsze techniczne rozwiązania w zakresie instalacji monitorujących zagrożenie
przeciwpowodziowe. Wykorzystane zostaną odczyty z wodowskazów istniejących i nowych do tworzenia
systemu ostrzegania ludności przed powodzią. Stały monitoring hydrologiczny pozwoli także na wskazanie
miejsc problemowych dla gospodarki wodnej miasta wymagających interwencji i będzie podstawą do inwestycji
podejmowanych w działaniu 5.4.
Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 5.3. Promocja, edukacja i wdrażanie
ochrony terenów istotnych dla utrzymania naturalnej
retencji

PWiK,
właściciele i
zarządcy
nieruchomości,
organizacje
społeczne
Działanie obejmuje stworzenie platformy wymiany wiedzy o rozwiązaniach adaptacyjnych (dobrych praktyk)
związanych z zagospodarowaniem wód opadowych. Działanie polega na nawiązaniu współpracy właścicielami
i zarządcami nieruchomości oraz organizacjami społecznymi w celu upowszechniania wiedzy o retencjonowaniu
wody w miejscu opadu oraz spowalniania spływu. Działanie obejmuje także kampanię edukacyjną dotyczącą
ochrony terenów istotnych dla utrzymania naturalnej retencji. Działanie jest powiązane z działaniem 3.4.
„Promocja ochrony miejskiej różnorodności biologicznej”.
Działanie organizacyjne i informacyjno-edukacyjne
Działanie 5.4. Budowa, przebudowa, regulacja,
monitoring i utrzymanie stanu rzek i cieków oraz
urządzeń wodnych
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Wody Polskie
oraz właściciele
i zarządcy
nieruchomości

Horyzont
Podmiot
Podmioty
czasowy
odpowiedzialny
współpracujące
W ramach działania wdrażane będą rozwiązania służące ochronie przeciwpowodziowej w Kaliskim Węźle
Wodnym. Będą one polegały na zwiększeniu retencji korytowej rzek i cieków (mała zbiorniki retencyjne, poldery).
Realizowane będę także inwestycje z zakresu zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Działanie uwzględnia także
utrzymanie stanu rzek służące ochronie przed powodziami. W planowaniu inwestycji wykorzystany będzie
monitoring hydrologiczny. Działanie wymaga szerokiej współpracy z zarządcą rzek oraz właścicielami
nieruchomości.
Działania

Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 5.5. Inwentaryzacja kanalizacji
deszczowej i opracowanie modelu
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

Do 2030 r.

PWiK

MZDiK,
właściciele i
zarządcy
nieruchomości
Działanie ma na celu wskazanie niezbędnych rozwiązań technicznych służących opóźnieniu odpływu wód
opadowych i celowym zatrzymywaniu wód w miejscu opadu. Działania techniczne możliwe będą po
przeprowadzeniu inwentaryzacji kanalizacji deszczowej i opracowaniu modelu zagospodarowania wód
opadowych i roztopowych. W odniesieniu do istniejących systemów kanalizacji deszczowej działania będą
prowadzone w pierwszej kolejności w obszarach regularnie borykających się z problemami podtopień
wynikających z niedrożności kanalizacji i dużego stopnia uszczelnienia gruntów.
Działanie organizacyjne
Działanie 5.6. Przebudowa istniejących i budowa
Do 2030 r.
PWiK,
PWiK, MZDiK,
właściciele i
nowych systemów kanalizacji deszczowej i
UM Kalisza
zarządcy
urządzeń wodnych pozwalających na
nieruchomości
zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich
powstawania lub opóźnianie ich spływu; ich
retencjonowanie i zagospodarowanie z
wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury
Działanie polega na zastosowaniu rozwiązań technicznych służących opóźnieniu odpływu wód opadowych i
celowym zatrzymywaniu wód w miejscu opadu. Działanie bazować będzie na błękitno-zielonej infrastrukturze.
Inwestycje obejmujące istniejące systemy kanalizacji deszczowej oraz budowę nowych elementów sieci będą
realizowane z uwzględnieniem ich wspomagania przez błękitno-zieloną infrastrukturę. W działaniu uwzględniona
jest także ochrona terenów o nieuszczelnionej powierzchni, które stanowią naturalny odbiornik wód opadowych.
W uzbrojeniu nowych terenów inwestycyjnych niezbędne jest wprowadzanie rozwiązań służących
retencjonowaniu wód opadowych – odprowadzanie wód opadowych do zbiorników retencyjnych lub do ziemi,
powiązanie systemu kanalizacji deszczowej z elementami błękitno-zielonej infrastruktury.
Działanie techniczne
Działanie 5.7. Przygotowanie i wdrażanie programu
wsparcia małej retencji

Do 2030 r.

UM Kalisza

PWiK, MZDiK,
właściciele i
zarządcy
nieruchomości
Działanie służący poprawie retencyjności terenów. Będzie realizowane poprzez platformę wymiany wiedzy na
temat retencji, prezentację dobrych praktyk adaptacyjnych realizowanych przez miasto w odpowiedzi na
zagrożenia klimatyczne oraz wymianę doświadczeń z innymi miastami. Platforma wymiany wiedzy będzie
działała za pośrednictwem Miejskiej Platformy Informatycznej. Działanie będzie realizowane we współpracy z
jednostkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi. Będzie skierowane do właścicieli i zarządców
nieruchomości prywatnych.

Do 2030 r.

UM Kalisza

Działanie organizacyjne i informacyjno-edukacyjne
Działanie 5.8. Zrównoważone korzystanie z wód
oparte na długoterminowej ochronie dostępnych
zasobów wodnych
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Jednostki
organizacyjne
miasta (pomoc
społeczna,
oświata,

Horyzont
czasowy

Podmioty
współpracujące
kultura,
ochrona
zdrowia), PWiK
Działanie jest ukierunkowane na budowę systemu optymalizacji zużycia wody w mieście, obejmującego
wszystkich mieszkańców i podmioty gospodarcze. W szczególności planuje się wdrożenie rozwiązań
sprzyjających oszczędzaniu wody, w tym wykorzystaniu „wody szarej” i deszczówki w obiektach użyteczności
publicznej. Rozwiązania te będą promowane, tak, aby w oszczędzanie wody włączeni byli także mieszkańcy i
przedsiębiorcy. W ramach działań promocyjnych zostaną przeprowadzone akcje informacyjno-edukacyjne o
przedmiotowej tematyce mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Kalisza. Wśród
tych działań przewiduje się stworzenie folderów informacyjnych, ulotek, spotkań, warsztatów i lekcji w szkołach
o danej tematyce. Docelowymi odbiorcami będą mieszkańcy, inwestorzy, instytucje, przedsiębiorstwa wszystkie grupy i jednostki mogące przyczyniać się do dalszej promocji lub realizacji działań.
Wykorzystanie deszczówki pozwoli na ograniczenie kosztów i zużycia wody, np. do utrzymania zieleni w
ogródkach przydomowych czy zieleni miejskiej. Zatrzymywanie i zbieranie deszczówki odciąży również
kanalizację deszczową, co ograniczy ryzyko wystąpienia powodzi miejskich i podtopień.
Działania

Podmiot
odpowiedzialny

Działanie organizacyjne i informacyjno-edukacyjne

Cel strategiczny 6. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zjawisk
klimatycznych
Zmiany klimatu są odczuwalne przez wszystkich użytkowników infrastruktury usług publicznych,
zwłaszcza grupy szczególnie wrażliwe. Sprawność reagowania zależy od poziomu świadomości
zagrożeń wśród społeczeństwa i pracowników instytucji biorących udział w zarządzaniu miastem
Niezbędne są działania informacyjne, poprawiające świadomość mieszkańców na temat skutków
ekstremalnych zjawisk oraz o działających w mieście systemach ostrzegania. Bardzo istotna jest
również modernizacja wyposażenia służb ratunkowych, które w istotny sposób przyczynią się do
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Podmioty
współpracujące
Działanie 6.1. Rozbudowa i modernizacja
KM PSP, KM
teleinformatycznego systemu ostrzegania przed
Policji, Straż
lokalnymi zagrożeniami pogodowymi
Miejska,
organizacje
pozarządowe
Działanie ma na celu zebranie i bieżące aktualizowanie informacji o zagrożeniach związanych ze zmianami
klimatu i ich możliwych skutkach, rozproszonych pomiędzy różne podmioty. Planuje się ujednolicenie
gromadzonych i przetwarzanych informacji z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych oraz zapewnienie
szerokiego, publicznego dostępu do wyników.
Działanie to będzie służyć poprawie jakości i dostępności danych o zagrożeniach związanych ze zmianami
klimatu oraz podniesieniu poziomu wiedzy mieszkańców o tych zagrożeniach i o sposobach przeciwdziałania i
minimalizowania ich skutków (w tym o zasadach postępowania w przypadku faktycznego wystąpienia takich
zagrożeń), a także poprawie skuteczności prognozowania wystąpienia zagrożeń spowodowanych
ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi oraz podniesieniu sprawności ostrzegania mieszkańców o możliwości
ich wystąpienia.
Działania

Horyzont
czasowy
Do 2030 r.

Podmiot
odpowiedzialny
UM Kalisza

Do 2030 r.

UM Kalisza

Działanie organizacyjne i informacyjno-edukacyjne
Działanie 6.2. Działania informacyjno-edukacyjne w
sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk
pogodowych
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KM PSP, KM
Policji, Straż
Miejska,
Pogotowie
Ratunkowe,
PSSE, PIW,

Horyzont
czasowy

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
współpracujące
WIOŚ, media,
organizacje
pozarządowe
Działanie ma na celu lepsze docieranie informacji do mieszkańców w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk
pogodowych takich jak powodzie, susza, fale upałów, fale chłodów, burze. Działanie obejmuje nawiązanie
współpracy ze służbami ratowniczymi oraz mediami i organizacjami pozarządowymi, a także wzmocnienie
współdziałania jednostek organizacyjnych miasta. Pozwoli to na lepsze zarządzanie i skoordynowanie działań
w sytuacji kryzysowej. Działanie będzie służyło poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza.

Do 2030 r.

UM Kalisza

Do 2030 r.

UM Kalisza

Działania

Działanie organizacyjne i informacyjno-edukacyjne
Działanie 6.3. Prowadzenie ćwiczeń i szkoleń ze
służbami ratunkowymi (zintegrowane działanie)

KM PSP, KM
Policji, Straż
Miejska,
Pogotowie
Ratunkowe,
organizacje
pozarządowe
Działanie ma na celu wzmocnienie zdolności adaptacyjnej mieszkańców miasta poprzez kształtowanie
zachowań właściwych w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych. Działanie polega na
organizowaniu wspólnych ćwiczeń mieszkańców i służb ratowniczych. Dzięki takiej formie edukacji,
mieszkańcy będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem służb ratowniczych, zdobyć informację o systemach
ostrzegania w mieście oraz nauczyć się prawidłowego postępowania w sytuacjach, takich jak powodzie, susza,
fale upałów, fale chłodów, burze. Działanie jest powiązane z działaniem 6.4.
Działanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza.
Działanie organizacyjne i informacyjno-edukacyjne
Działanie 6.4. Przeprowadzanie kampanii
informacyjnych na temat skutków ekstremalnych
zjawisk pogodowych i ochrony przed nimi, w tym
dotyczącej działających w mieście systemów
ostrzegania

KM PSP, KM
Policji, Straż
Miejska,
Pogotowie
Ratunkowe,
organizacje
pozarządowe
Działanie obejmuje podniesienie świadomości mieszkańców miasta na temat właściwych zachowań w sytuacji
wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych (fale upałów, wichury i burze, śnieżyce, oblodzenia, silne
mrozy i nagłe powodzie). Działanie to obejmie realizację przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych
ukierunkowanych na wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców i decydentów nt. zagrożeń związanych ze
zmianami klimatu oraz niezbędnych działań adaptacyjnych, które będą podstawą do budowania świadomości
społecznej i podejmowania grupowo lub indywidualnie konkretnych przedsięwzięć na rzecz adaptacji miasta do
zmian klimatu.
W ramach działania organizowane będą tematyczne konferencje, szkolenia, warsztaty, kursy. Do prowadzenia
edukacji wykorzystane zostaną imprezy cyklicznie odbywające się w Kaliszu, w tym pikniki, wydarzenia miejskie,
osiedlowe i szkolne. Zorganizowane będą konkursy i wystawy odnoszące się do zmian klimatu i potrzeb
adaptacji. Informacje dot. zmian klimatu upowszechniane będą także poprzez strony internetowe, media
społecznościowe, środki masowego przekazu, publikacje, ulotki, plakaty.
Działanie organizacyjne i informacyjno-edukacyjne
Działanie 6.5 Program inwentaryzacji i oceny
Do 2030 r.,
UM Kalisza
Jednostki
kondycji zadrzewień pod kątem ich zagrożenia w
program do
organizacyjne
przypadku silnych wiatrów. Sukcesywne usuwanie
2020 r.
miasta,
zadrzewień stanowiących zagrożenie w przypadku
zarządcy
silnych wiatrów
nieruchomości
Działanie ma służyć zapobieganiu zagrożenia mieszkańców oraz mienia przed skutkami wichur. Będzie
polegało na ocenie stanu zadrzewień w mieście pod kątem ich podatności na działanie silnego wiatru.
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Horyzont
Podmiot
Podmioty
czasowy
odpowiedzialny
współpracujące
Inwentaryzacją zostaną objęte wszystkie zadrzewienia w przestrzeniach publicznych. Wyniki inwentaryzacji
pozwolą na opracowanie programu prac służących zabezpieczeniu drzewostanu na wypadek silnego wiatru. W
ramach działania podjęte zostaną także działania techniczne polegające na usuwaniu zadrzewień
stanowiących zagrożenie w przypadku silnego wiatru.
Działania

Działanie organizacyjne i techniczne
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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 spowodowane zmianami klimatu.
Za wdrażanie Planu Adaptacji odpowiadać będzie samorząd gminny we współpracy
z interesariuszami – instytucjami i mieszkańcami. Skuteczne wdrażanie Planu
wymagać będzie dostosowania istniejących już mechanizmów i obowiązujących
rozwiązań zarządzania do wymogów implementacji polityki adaptacyjnej. Wskazane
jest rozwijanie współpracy z mieszkańcami Kalisza oraz podmiotami polityki miejskiej
– zarządcami infrastruktury, organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami.

8.1. PODMIOTY WDRAŻAJĄCE
Wdrażanie Planu Adaptacji jest procesem wymagającym zaangażowania wielu podmiotów
zarządzających miastem oraz działających w mieście. Do wdrożenia Planu Adaptacji wykorzystane są
istniejące ramy instytucjonalne realizacji polityki rozwoju Miasta, a koordynacja nad realizacja planu
działań adaptacyjnych powierzona zostaje jednostce wskazanej przez Prezydenta Miasta Kalisza.
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 procesie tworzenia Planu Adaptacji
uczestnicząc w cyklicznych warsztatach i spotkaniach roboczych. Wśród kluczowych podmiotów
zaangażowanych w realizację Planu Adaptacji należy wymienić UM Kalisza reprezentowany przez
przedstawicieli wydziałów:
 Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
 Budownictwa, Urbanistyki i Architektury,
 Geodezji i Kartografii,
 Gospodarowania Mieniem,
 Rozbudowy Miasta i Inwestycji,
 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji,
 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Pozostałe podmioty zaangażowane w realizację Planu Adaptacji to:
 Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu
 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
 Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,
 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu,
 Straż Miejska,
 Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Kaliszu,
 Uczelnie i placówki edukacyjne w Kaliszu,
 Zainteresowane Organizacje pozarządowe (NGO).
Wdrożenie Planu Adaptacji wymaga udziału mieszkańców Kalisza oraz organizacji społecznych, w
szczególności działających na rzecz ochrony środowiska oraz wykluczonych grup społecznych. Należy
także oczekiwać włączenia w adaptację środowiska naukowego i przedsiębiorców – uwzględnienie
ryzyka związanego ze zmianami klimatu w rozwoju badań naukowych oraz w planowaniu strategicznym
i finansowym w przedsiębiorstwach mogą przyczynić się do lepszego wdrożenia Planu Adaptacji.
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8.2. 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 w szczególności działań technicznych, które ważą na kosztach wdrażania
Planu Adaptacji.
Szacunkowy koszt wdrożenia Planu Adaptacji wynosi 288 200 000 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,
które miasto może pozyskiwać. Niedostateczna wiedza o projektach oraz długofalowość działań
adaptacyjnych i wiążącą 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.

8.3. MOŻLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Plan Adaptacji może być finansowany ze funduszy Unii Europejskiej i współpracy UE z innymi krajami,
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 adaptacyjną 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 UE 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 KE. Dodatkowo w Polsce istnieje możliwość pozyskania
do 35% dofinansowania ze środków NFOŚiGW. 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
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zakresie współfinansuje działania związane z infrastrukturą. Rolę Krajowego Punktu
Kontaktowego pełni NFOŚiGW.
-

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 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 NFOŚiGW. 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.

-

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 2014-2020,
"co do zasady wsparcie będzie kierowane do obszarów miast powyżej 100 tys. mieszkańców
ujętych w projekcie 1b (MPA), polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji
do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. 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 NFOŚiGW.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – z tego programu możliwe jest dofinansowanie
w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia w tym działania związane z
wytwarzaniem i dystrybucją energii ze źródeł odnawialnych, w ramach realizacji strategii
niskoemisyjnej miasta, wparciem zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej,
efektywności energetycznej w sektorze publicznym (działania te są dofinansowywane w trybie
konkursowymi i pozakonkursowym. W ramach programu istnieje możliwość pozyskania

-
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środków z Europejskiego Funduszu Socjalnego na ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług
społecznych i zdrowotnych;
2. Źródła krajowe:
-

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, racjonalne gospodarowanie
odpadami i ochrona powierzchni ziemi, ochrona atmosfery.

3. Źródła regionalne:
-

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z przyjętymi
założeniami w przypadku JST możliwe jest dofinansowanie działań w dziedzinach: ochrona i
zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona atmosfery, ochrona
różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, edukacja ekologiczna i inne przedsięwzięcia
międzydziedzinowe;

8.4. MONITORING REALIZACJI PLANU ADAPTACJI
Plan Adaptacji podlega przeglądowi. Monitorowanie stanu realizacji działań określonych w Planie
Adaptacji będzie stanowić źródło informacji na temat postępu realizacji zaplanowanych działań.
Monitorowanie realizacji działań adaptacyjnych powierza się jednostce koordynującej odpowiedzialnej
za wdrażanie Planu Adaptacji wskazanej przez Prezydenta Miasta Kalisza. Ocena postępu realizacji
Planu będzie dokonywana co dwa lata na podstawie zebranych informacji, które przedstawiono w tabeli
4.
Tab. 4. Informacja o przebiegu realizacji Planu Adaptacji w okresie sprawozdawczym
Liczba działań
Kategoria
działań

zainicjowanych

zaplanowanych

realizowanych

zrealizowanych

Łączny koszt
prowadzonych działań
[zł]

Koszty
poniesione
z
własnego
budżetu [zł]

Źródła
pozyskanych
zewnętrznych
środków
finansowych
[zł]

Działania
edukacyjne
i informacyjne
Działania
organizacyjne
Działania
techniczne

Na podstawie informacji przekazanych przez podmioty odpowiedzialne za wdrażanie działań
adaptacyjnych, raz na dwa lata 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 Kalisz będzie on udostępniony w sposób umożliwiający opinii publicznej zapoznanie się z jego
treścią.
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8.5. 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 (tab.5). Przewiduje się przygotowanie ewaluacji w trybie
on-going czyli w trakcie obowiązywania Planu Adaptacji oraz ex-post po zakończeniu jej wdrażania.
Ewaluacja on-going pozwoli na obiektywny przyjrzenie się dotychczasowym wynikom realizacji Planu
Adaptacji i zweryfikowanie pierwotnych założeń Planu. 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 jednostka koordynująca odpowiedzialna za wdrażanie
Planu Adaptacji wskazana przez Prezydenta Miasta Kalisza.
Tab. 5. Wskaźniki osiągnięcia celu nadrzędnego Planu Adaptacji w okresie sprawozdawczym
Lp.

Jednostka
miary

Wskaźnik

Wartość
oczekiwana

Źródło informacji

Wskaźniki realizacji celów strategicznych i działań

1.

2.

3.

Liczba dokumentów strategicznych i
planistycznych zaktualizowanych z
uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu
Udział osób mieszkających w zasięgu powyżej
300 metrów od terenów zieleni miejskiej o
charakterze rekreacyjnym w stosunku do liczby
mieszkańców
Powierzchnia wprowadzonych rozwiązań błękitnozielonej infrastruktury w ramach inwestycji Miasta
(skwery, parki osiedlowe, zielone dachy, zielone
ściany, ogrody deszczowe, ogrody sąsiedzkie itp.)

4.

Liczba przebudowanych układów kanalizacji
deszczowej pod kątem wykorzystania wód
opadowych w miejscu ich powstawania lub ich
retencjonowania

5.

Liczba/powierzchnia wybudowanych zbiorników
małej retencji

6.

Zużycie wody na jednego mieszkańca Miasta

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Liczba interwencji Straży Pożarnej z przyczyn
klimatycznych (intensywne opady, silny wiatr,
przybór wód, wyładowania atmosferyczne)
Udział „zielonych przystanków” w ogólnej liczbie
przystanków komunikacji miejskiej
Liczba awarii linii energetycznej spowodowanych
czynnikami klimatycznymi
Liczba stacji monitorujących stan zanieczyszczeń
w mieście
Liczba dni w roku, w których wystąpi
przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla
stężeń dobowych PM10 (norma 50 µg/m3)
Zużycie wody per capita
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l

wzrost

%

spadek

m2

wzrost

l

wzrost

l/ha

wzrost

l/osobę/rok

spadek

l

spadek

%

wzrost

l

UM Kalisza
Wydział ds.
rozwoju społecznogospodarczego
UM Kalisza
Wydział ds.
gospodarki
przestrzennej
UM Kalisza
Wydział ds.
gospodarki
przestrzennej
UM Kalisza
Jednostka
organizacyjna ds.
gospodarki
ściekowej
UM Kalisza
Jednostka
organizacyjne ds.
melioracji
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji
GUS
Komenda Miejska
Państwowej Straży
Pożarnej
UM Kalisza
MZDiK
Operatorzy sieci

l

wzrost

WIOŚ

l

spadek

WIOŚ

m3

spadek

GUS

Lp.

Wartość
oczekiwana

Źródło informacji

%

wzrost

UM Kalisza

%

wzrost

UM Kalisza

Jednostka
miary

Wskaźnik

Wskaźniki adaptacji
13.
14.

Jakość życia (ocena komfortu życia w mieście
przez mieszkańców, badania ankietowe)
Poziom świadomości klimatycznej (wiedza
mieszkańców na temat zmian klimatu i adaptacji
do skutków tych zmian, )

Osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników programowych będzie wymagało szerokiego
zaangażowania w realizację działań Planu Adaptacji zarówno samorządu lokalnego i jednostek mu
podległych, jak i podmiotów zewnętrznych. Z tego powodu elementem procesu wdrażania Planu
Adaptacji będzie upowszechnianie raportów ewaluacji.
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9. Podsumowanie
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Uwzględnienie prognozowanych zmian klimatu w planowaniu rozwoju miasta jest niezbędne dla
zapewnienia bezpiecznego i sprawnego jego funkcjonowania oraz wysokiej jakości życia mieszkańców.
Przyjmując Plan Adaptacji władze i mieszkańcy Kalisza dostrzegają najważniejsze zagrożenia związane
ze zmianami klimatu, do których należą: upały, fale upałów, fale chłodu, susze, intensywne opady i
związane z nimi podtopienia, zagrożenia powodziowe, wiatr i burze. Ponieważ, jak wskazują prognozy
i analizy klimatyczne, w perspektywie roku 2030 należy się spodziewać pogłębienia tendencji zmian
zjawisk klimatycznych zaobserwowanych w przeszłości, miasto powinno tworzyć struktury
przestrzenne, społeczne i gospodarcze przygotowane na te zjawiska.
Koniecznością i wyzwaniem staje się kształtowanie polityki rozwoju i wizji miasta uwzględniających
nowe warunki klimatyczne i adaptację do zmian klimatu. Cele zapisane w Planie Adaptacji dotyczą
głównie tych sektorów, które zostały uznane za najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu w Kaliszu, tj.:
zdrowie publiczne, gospodarka wodna, gospodarka przestrzenna i transport. W Planie Adaptacji
określone są działania, będące odpowiedzią władz i mieszkańców miasta na zagrożenia w
wymienionych obszarach funkcjonowania miasta. Realizowanie ich będzie zmierzało do wypełnienia
wizji miasta, w której dostrzega się konieczność uwzględnienia nowych warunków klimatycznych w
polityce rozwoju miasta.
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10.

Załączniki

Dołączone do Planu adaptacji na DVD.

Załącznik 1. Mapy obrazujące charakterystykę miasta
Załącznik 2. Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta
Załącznik 3. Lista interesariuszy
Załącznik 4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Adaptacji
do zmian klimatu Miasta Kalisz do roku 2030
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