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WSTĘP 

Obszary zurbanizowane, a w szczególności miasta, stanowią specyficzną jednostkę terytorialną 

charakteryzującą się dużą koncentracją ludności oraz zabudowy o wysokiej intensywności. Obszary 

miejskie łączą w swej przestrzennej strukturze środowisko przyrodnicze z tkanką miejską, na którą się 

składa zabudowa i towarzysząca jej infrastruktura techniczna. Trzecim ważnym komponentem miasta 

jest populacja miejska - ludzie, którzy w nim żyją i pracują. Miasta od zawsze pełniły rolę „lokomotyw 

rozwoju”, a obecnie są miejscem życia dla ponad 50% populacji świata. Wskaźnik urbanizacji 

określający procent ludności zamieszkującej obszary zurbanizowane w stosunku do ogółu ludności 

danego obszaru wynosi 75% dla UE, a dla Polski 61%. Polska na tle innych państw ma bardzo 

korzystnie rozwiniętą miejską sieć osadniczą zbudowaną głównie z miast małej i średniej wielkości, 

rozlokowanych równomiernie w przestrzeni kraju. Ośrodków miejskich, których liczba mieszkańców 

przekroczyła 100 tys. jest w Polsce 39. Należą do nich wszystkie miasta wojewódzkie oraz większe 

ośrodki subregionalne. Większe polskie miasta - te powyżej 100 tys. mieszkańców mają wspólne 

cechy i specyfikę oraz wykazują podobną innym miastom europejskim wrażliwość na zmiany klimatu. 

Praca niniejsza składa się z dwóch części, jej celem jest analiza i ocena wrażliwości obszarów 

miejskich na możliwe zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz propozycja wytycznych do 

przygotowania strategii adaptacji do zmian klimatu dla polskich miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 

Część pierwsza pracy ma charakter analityczno-diagnostyczny i stanowi ocenę wrażliwości terenów 

miejskich na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Przedstawiono je w kontekście dokumentów 

unijnych i opracowań omawiających ten zakres problemowy w skali całego obszaru Unii Europejskiej. 

Część druga to wytyczne do przygotowania strategii i planów adaptacji do zmian klimatu adresowane 

do większych miast polskich. Format wytycznych uwzględnia grupy problemów omówione w części 

diagnostycznej. 

Zagadnienia wrażliwości obszarów miejskich na zmiany klimatu znajdują się w licznych dokumentach 

strategicznych Unii Europejskiej, zostały zapisane również w dokumencie pn.: Strategiczny plan 

adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do 

roku 2030
1
 (SPA 2020), przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska i przyjętym przez Radę 

Ministrów w 2013 roku. Dokument SPA 2020 wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które 

należy podjąć w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach w okresie do roku 2020. Miasta i 

obszary zurbanizowane zostały wskazane w tym dokumencie jako obszary wrażliwe, co więcej same 

miasta w swojej strukturze przestrzenno-funkcjonalnej zawierają również inne sektory i obszary 

wrażliwe wymienione w tym dokumencie
2
. 

                                                           
1
 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 

2030. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, październik 2013. http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_10/ 
2
 Z jedenastu wrażliwych sektorów i obszarów wymienionych w dokumencie SPA 2020, z obszarami miejskimi łączy się 

siedem z nich. Są to gospodarka wodna, gospodarka przestrzenna, różnorodność biologiczna i obszary prawnie chronione, 
energetyka ,transport, budownictwo i zdrowie 

Ocena wrażliwości terenów miejskich na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu 
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W szczegółowym celu czwartym dokumentu SPA 2020 (Zapewnienie zrównoważonego rozwoju 

regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu) podkreślono wrażliwość miast na zmiany 

klimatu i ich znaczenie w procesie adaptacji. Konieczność przygotowania tych obszarów do 

możliwych zmian i zagrożeń stanowi wyzwanie zarówno dla samorządów lokalnych jak i dla ich 

mieszkańców. 

Niniejsze opracowanie dotyczące przygotowania wytycznych miejskiej strategii adaptacyjnej wpisuje 

się w kierunek działań 4.2 dokumentu SPA 2020, definiujący miejską politykę przestrzenną 

uwzględniającą zmiany klimatu. W świetle ww. dokumentu oraz opracowań eksperckich i analiz 

Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wątkiem przewodnim adaptacji miast do zmian klimatu jest 

zapewnienie im prawidłowego i sprawnego funkcjonowania we wszystkich komponentach i 

systemach oraz ochronę ich potencjału przyrodniczego przed możliwymi zagrożeniami.  

Wychodząc z tego założenia ocenę wrażliwości terenów miejskich osadzono na analizie specyficznych 

zagrożeń, związanych z klimatem obszarów zurbanizowanych. Dla miast szczególne zagrożenie 

stanowią zjawiska i procesy wynikające ze zmian warunków termicznych w obszarach 

zurbanizowanych, występowanie zjawisk ekstremalnych, w szczególności opadów (deszczy 

nawalnych) powodujących lokalne podtopienia i zaburzenia funkcjonowania infrastruktury oraz 

występowania suszy i wynikające z niej deficyty wody. Do specyficznych zagrożeń miejskich należą 

również zaburzenia cyrkulacji powietrza wzmacniane przez jego zanieczyszczenie.  

Wymienione wyżej zagrożenia związane są ściśle z klimatem miejskim, tym samym wyznaczają trzy 

główne obszary problemowe, osie przewodnie opracowania, w których działania adaptacyjne będą 

miały dla miast znaczenie kluczowe. Analizując charakterystyczne cechy 39 miast polskich, w tym 

lokalizację większości z nich nad rzekami oraz mając na uwadze charakterystyczne cechy tkanki 

miejskiej, a w szczególności strukturę materiałową i wysoki stopień uszczelnienia (co zwiększa jej 

wrażliwość na deszcze nawalne), uznano obszar problemowy związany z opadami, tj. deszczami 

nawalnymi oraz suszami za priorytetowy w kontekście miejskich działań adaptacyjnych. Dodatkowym 

argumentem przemawiającym za takim wyborem są przypadki coraz częściej występujących w 

Europie nagłych powodzi miejskich (powodzie w Europie Środkowej w roku 2013 oraz na Bałkanach i 

w Europie Zachodniej w roku 2014
3
, powódź w Polsce w roku 2010 i susza hydrologiczna w 2012). 

Zagadnienia występowania ekstremów temperaturowych oraz zaburzenia cyrkulacji powietrza w 

mieście stanowią dwa pozostałe obszary problemowe, które również ilustrują katastrofalne 

zdarzenia, jakimi były fale upałów w Europie południowej w lipcu 2014 oraz sztormy i huragany u 

wybrzeży atlantyckich Europy, które miały miejsce w okresie zimowym 2013/2014. Mając na uwadze 

znaczenie ww. zagrożeń w kontekście prawidłowego funkcjonowania miast, przyjęto następujący 

porządek i rozwinięcia osi przewodnich opracowania: 

Opady- deszcze nawalne i susze 

· Powodzie i podtopienia  

· Niedobory wody 

· Gwałtowne burze 

                                                           
3
 W miesiącach letnich i jesiennych roku 2014 powodzią zostały dotknięte miasta leżące na półwyspie Bałkańskim - 

Timisoara, Sarajewo, Zenica, i kilka mniejszych miasta Bośni i Hercegowiny. Powodzie miały miejsce również na południu 
Francji w okolicach miasta Nimes  oraz we Włoszech w Rzymie i Genui 
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Występowanie ekstremów temperaturowych 

· MWC 

· Inwersje termiczne 

· Smog (kwaśny i fotochemiczny) 

Zaburzenia cyrkulacji powietrza w mieście 

· Brak lub ograniczone przewietrzanie 

· Kaniony miejskie 

Zjawiska te mogą występować w miastach samodzielnie, lecz często obserwuje się ich silne 

powiązania, a co za tym idzie, wzmocnienie zagrożeń i wynikających z nich negatywnych skutków. 

Dlatego też w opracowaniu szereg zagrożeń analizowano łącznie, uwzględniając również strukturę 

miasta tzn. rozkład przestrzenny jego komponentów, specyfikę materiałową tkanki miejskiej, 

odporność infrastruktury miejskiej, jak również funkcjonowanie i odporność ekosystemów miejskich. 

Dodatkowo zjawiska te są wzmacniane przez skutki procesów urbanizacyjnych np. uszczelnienia 

gruntów, występowanie barier i konfliktów przestrzennych, ograniczanie dostępności funkcjonalnej 

terenów zwiększając wrażliwość miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Z tego względu 

zagadnienia dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego będą miały wymiar 

horyzontalny, pojawiając się we wszystkich ww. obszarach problemowych. Horyzontalny i 

interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej zadecydował o uznaniu roli planowania 

przestrzennego jako kluczowego mechanizmu wspierającego adaptację miast do zmian klimatu. 

1 ANALIZA GŁÓWNYCH ZAGROŻEŃ DLA MIAST W UE WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIAN 

KLIMATU NA PODSTAWIE DOSTĘPNYCH OPRACOWAŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ I 

EUROPEJSKIEJ AGENCJI ŚRODOWISKA (EEA) 

Problematyka zagrożeń środowiskowych związanych ze zmianami klimatu, które mają szczególny 

wymiar w obszarach zurbanizowanych, stanowi jeden z ważniejszych wątków polityki unijnej 

adresowanej do miast europejskich. Ponad 75% ludności Europy żyje w miastach, które są głównymi 

ośrodkami działalności gospodarczej i kulturalnej, centrami innowacji oraz miejscem zatrudnienia 

większości Europejczyków. Tak wysoki poziom urbanizacji w Europie oznacza, że zmiany klimatu będą 

miały poważny wpływ zarówno na dynamikę rozwoju miast i tym samym na kondycję ekonomiczną 

poszczególnych państw członkowskich UE, jak również na jakość życia ich mieszkańców. 

Występowanie specyficznych dla miast zagrożeń takich jak deszcze nawalne czy miejska wyspa ciepła 

jest związane zarówno z globalnymi zmianami klimatu jak i ze specyficzną strukturą tkanki miejskiej, 

która wzmacnia negatywne zjawiska klimatyczne. 

Tereny miejskie z racji swojego charakteru w silniejszym stopniu odczuwają skutki zmian klimatu niż 

inne obszary. Zastąpienie naturalnej roślinności obszarami o sztucznej powierzchni i obiektami 

budowlanymi stwarza unikalny mikroklimat zmieniający temperaturę, wilgotność, kierunek wiatru i 

poziom opadów. Miasta różniące się między sobą pod względem aranżacji zabudowy i sposobu 

zarządzania w różny sposób reagują na zjawiska związane ze zmianami klimatu, nawet te, położone w 

tym samym regionie geograficznym. Nadmierne ilości wody nie mogą być odprowadzone do ziemi, 

gdy większość powierzchni miasta jest zasklepiona, co powoduje zwiększanie zjawisk powodziowych. 
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Nadmierne ilości zasklepionych powierzchni utrzymują ciepło i powodują podwyższenie temperatury 

w porównaniu z obszarami otaczającymi miasto. Miasta będą musiały sprostać licznym wyzwaniom w 

kontekście tych zmian. Odpowiedź Unii Europejskiej na zagrożenia wynikające z zmian klimatu 

zawierają dokumenty unijne jak i przygotowywane dla Komisji Europejskiej opracowania eksperckie, 

w szczególności raporty Europejskiej Agencji Środowiska, które zarówno definiują potencjalne 

zagrożenia jak i wskazują kierunki mitygacji oraz adaptacji do tych zmian4
. 

Zagrożenia dla miast związane ze zmianami klimatu są przedmiotem raportów i opracowań 

dokumentujących te zjawiska i dających podstawę do podejmowania działań adaptacyjnych. W 

szczególności omawiane są deszcze nawalne i długotrwałe susze oraz występowanie ekstremów 

temperaturowych wraz ze wszystkimi ich skutkami. 

W roku 2013 przyjęty został dokument: Strategia adaptacji do zmian klimatu Unii Europejskiej
5, który 

wskazuje najważniejsze wyzwania i proponuje przyjęcie, przez kraje członkowskie, polityk i działań 

ukierunkowanych na dostosowywanie się do zmian klimatu, wzmocnienie odporności Europy na 

zmiany klimatu oraz ustala ramy i mechanizmy dla zapewnienia gotowości do reagowania na 

niekorzystne zjawiska pogodowe. W strategii zwrócono uwagę m.in. na konieczność podjęcia działań 

adaptacyjnych, przede wszystkim w miastach, jako obszarach o szczególnej wrażliwości na zmiany 

klimatu.  

Dokumentami uzupełniającymi do Strategii są rekomendacje/wskazówki i sugestie, które mają 

wspomóc kraje członkowskie i innych interesariuszy w opracowywaniu strategii w oparciu o fundusze 

UE, lub włączać aspekty adaptacji w prace związane z realizacją projektów. Ponadto opracowano 

Ocenę oddziaływania zmian klimatycznych mechanizmów adaptacyjnych w kluczowych sektorach i 

obszarach (przybrzeżne i morskie, zdrowie, infrastrukturę, rozwój rolnictwa itp.) a także Zieloną 

Księgę ubezpieczeń od naturalnych katastrof
6
. Schemat Priorytetów Strategii Adaptacji do Zmian 

Klimatu przedstawia rysunek poniżej. 

                                                           
4
 EEA Report No 2/2012: Urban adaptation to climate change in Europe Challenges and opportunities for cities together 

with supportive national and European policies, http://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-to-climate-

change 
5
 Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the regions: “An EU Strategy on Adaptation to Climate Change», COM (2013) 216 final 
6
 Dokumenty UE dotyczące strategii Adaptacji do zmian klimatu są dostępne pod adresem: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/documentation_en.htm [Data wejścia 24.07.2014] 
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Rys. 1. Schemat Priorytetów Strategii Adaptacji do Zmian Klimatu UE [Źródło: opracowanie własne IETU] 

1.1 ZAGROŻENIA KLIMATYCZNE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ W MIASTACH 

1.1.1 GŁÓWNE UWARUNKOWANIA 

Zmiany klimatu mają duży wpływ na zasoby wody. Woda stanowi krytyczny sektor a zmiany klimatu 

będą wpływać na cykle hydrologiczne jak i ekosystemy wodne a także na funkcjonowanie i działanie 

istniejącej infrastruktury wodnej (elektroenergetyka, żegluga śródlądowa, systemy irygacji, system 

zaopatrzenia w wodę do spożycia, oczyszczalnie ścieków). Oddziaływanie zmian klimatu na strefy 

przybrzeżne i jakość wody słodkiej przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1. Oddziaływanie zmian klimatu na jakość wody słodkiej i na strefy przybrzeżne 

Elementy 

systemu 

środowiskowego  
Przewidywane zmiany 

Jakość i ilość wody słodkiej 

Przepływ rzeczny Zmiana klimatu skutkuje poważnymi zmianami w sezonowych przepływach. W 
przeważającej części Europy obserwuje się zjawisko wzrostu przepływów w rzekach w 
okresach zimowych oraz obniżanie się przepływów w okresach letnich. Zjawisko to 
obserwowane jest od lat 60-tych ubiegłego wieku. Zjawisko to będzie się pogłębiać. 

Powodzie Globalne ocieplenie jest odpowiedzialne za intensyfikację obiegu wody i w konsekwencji 
wzrost skali i częstotliwości występowania zdarzeń powodziowych w przeważającej części 
Europy. Wzrasta ryzyko występowania gwałtownych, błyskawicznych powodzi będących 
efektem nawalnych opadów deszczu. Przewiduje się, że w regionach, dla których 
prognozuje się zmniejszenie pokrywy śnieżnej w okresach zimowych, zmniejszy się ilość 
występowania powodzi przedwiosennych.  

•Działanie 1: Zachęcanie krajów członkowskich do 
opracowywania kompleksowych strategii i planów 
działań 

•Działanie 2 - Finansowanie działań w ramach 
mechanizmu LIFE 

•Działanie 3 - Propagowanie działań adaptacyjnych  w 
miastach w ramach inicjatywy Porozumienie  
Burmistrzów 

Priorytet 1 

Promowanie działań  
w krajach UE  

•Działanie 4 - Identyfikacja luk w wiedzy na temat 
adaptacji do zmian klimatu  

•Działanie 5 - Rozwój platformy internetowej Climate –
ADAPT 

 

Priorytet 2 

Podejmowanie decyzji  

w oparciu o informację 

 
 

•Działanie 6 Tworzenie wspólnej polityki rolnej, 
rybołówstwa i polityki spójności w zakresie 
przystosowania do zmian klimatu  

•Działanie 7 Tworzenie zielonej infrastruktury   

•Działanie 8 Propagowanie usług/produktów 
oferowanych w ramach systemu ubezpieczeń i 
finansowego 

 

Priorytet 3 

Kluczowe sektory 

wrażliwe na zmiany 
klimatu 
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Elementy 

systemu 

środowiskowego  
Przewidywane zmiany 

Przepływy 
niżówkowe 

W ostatniej dekadzie Europa została doświadczona kilkoma okresami suszy, takimi jak 
katastrofalna susza powiązana z letnią falą upałów w 2003 r. obejmująca zachodnią i 
południową Europę (Francja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Portugalia) czy susza na 

Półwyspie Pirenejskim w 2005 r. Ostrość i częstotliwość występowania susz będzie 
wzrastała w szczególności na południu Europy. Najbardziej podatnymi na zjawiska suszy 
regionami są południowa i południowo-wschodnia Europa, ale zarówno czasy trwania 

okresów niżówkowych jak i zwiększenie częstotliwości ich występowania są prognozowane 
również dla pozostałej części kontynentu, w szczególności w okresach letnich.  

Temperatura 

wody w rzekach i 

jeziorach 

Temperatura głównych rzek Europy w ostatnim wieku podniosła się o 1-3 stopni Celsjusza. 

Przewiduje się dalszy wzrost temperatury wód powierzchniowych wynikający ze wzrostu 
temperatury powietrza. Wyższa temperatura może powodować wyraźne zmiany w 
składzie gatunkowym i w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych. 

Pokrywa lodowa 

jezior i rzek 

Istnienie zjawiska zamarzania jezior i odwilży związanej z pękaniem pokrywy lodowej jest 
niezwykle istotne z ekologicznego punktu widzenia. 

Zauważono, że na obszarze półkuli północnej skraca się czas występowania lodu na 

jeziorach i rzekach. W ostatnich 150-200 latach było to ok. 12 dni na 100 lat. Przewiduje 
się, że zjawisko to będzie się pogłębiać i jest ściśle związane ze zmianami klimatu.  

Ekosystemy 

słodkowodne i 
jakość wód  

Zmiana klimatu wpływa nie tylko na wzrost temperatury wód systemów słodkowodnych, 
ale także na zmiany reżimu hydrologicznego rzek. 

Wzrost temperatury wód wpłynie na wydarzenia cyklu życia a także będzie stymulować 
wcześniejszy początek różnych zjawisk przyrodniczych, np. wiosenny zakwit planktonu, 

pierwszy dzień lotu owadów wodnych, czy okres tarła ryb. Będzie miał on również wpływ 
na występowanie czy migracje organizmów wodnych. Ułatwi inwazję gatunków obcych, 
które dotychczas występowały w cieplejszych regionach. 

Zmiany dotyczą także jakości wody. Cieplejszy i bardziej wilgotny klimat może 
doprowadzać do wzrostu stężenia substancji odżywczych i rozpuszczonego węgla 
organicznego w jeziorach i rzekach. Jednocześnie wskazuje się, że większy wpływ na te 
zmiany może mieć styl zarządzania w zlewni niż zmiany klimatu.  

Strefy przybrzeżne 

Podnoszenie się 
poziomu morza Przewiduje się, że prognozowany wzrost poziomu morza i nasilenie zjawisk nagłych 

przypływów sztormowych i wynikające z tych zjawisk procesy erozji brzegowej wywrą 
znaczny wpływ na nisko położone strefy przybrzeżne Europy. 

Gwałtowne 
przypływy 
sztormowe 

Źródło: EEA Report No12/2012, Climate change, impacts and vulnerability In Europe2012, An indicator-based report. ISSN 

1725-9177, EEA, Copenhagen 

Szczegółową charakterystykę wpływu zmian klimatu na zasoby wody przedstawia raport Europejskiej 

Agencji Środowiska7
. W raporcie tym wskazano także na konsekwencje społeczno-ekonomiczne i 

zdrowotne obserwowanych zmian. Ponieważ najbardziej widocznymi i odczuwalnymi zagrożeniami w 

obszarze wody będącymi skutkiem zmian klimatu są powodzie i susze, w dalszej części ekspertyzy 

przedstawiono zagrożenia związane z tymi zjawiskami. 

                                                           
7
 EEA Report No12/2012, Climate change, impacts and vulnerability In Europe2012, An indicator-based report. ISSN 1725-

9177, EEA, Copenhagen]. http://www.eea.europa.eu/publications/climate-impacts-and-vulnerability-2012 
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1.1.2 POWODZIE W MIASTACH 

Zjawisko powodzi jest wypadkową występowania kombinacji czynników hydrologiczno-

meteorologicznych w poszczególnych okresach roku i sposobu zagospodarowania zlewni i dolin rzek. 

Większość dużych miast europejskich położonych jest nad rzekami, w związku z czym istnieje duże 

ryzyko wystąpienia na tych obszarach powodzi.  

Jednym z czynników intensyfikacji występowania zjawisk powodziowych jest pogłębiająca się 

antropopresja. Niekorzystne dla środowiska zagospodarowanie terenów w postaci uszczelniania 

powierzchni, wylesiania, ograniczania lub likwidowania terenów retencyjnych, zabudowy w strefie 

zalewowej przyczynia się do zaburzenia naturalnego obiegu wód w przyrodzie i naturalnych 

kierunków spływu wód opadowych i roztopowych.  

W krajach europejskich rozróżnia się powodzie: 

· Powodzie rzeczne - spowodowane obfitymi opadami deszczu, topniejącym śniegiem w 

górnych odcinkach rzek lub nałożeniem się na siebie tych zjawisk, a w konsekwencji 

zalaniem terenów wzdłuż rzek i strumieni. 

· Powodzie gwałtowne - spowodowane krótkotrwałymi, silnymi deszczami nawalnymi w 

terenach górzystych o dużych spadkach, gdzie czas od opadu do wystąpienia powodzi jest 

bardzo krótki. Ten rodzaj powodzi zasługuje na szczególną uwagę, gdyż jest ona trudna do 

prognozowania i zwykle jest zbyt mało czasu, by ostrzec przed nią kogokolwiek i podjąć 

działania. 

· Powodzie w strefie przybrzeżnej związane bezpośrednio z występowaniem sztormów i w 

konsekwencji czasowym ponadnormatywnym wzrostem poziomu morza. Sytuację tę mogą 

pogarszać powodzie rzeczne w warunkach, gdy rzeka ma utrudniony dostęp do morza z 

powodu podnoszenia się jego poziomu. 

· Powodzie związane z niewydolnością miejskich systemów drenażowych powstają w 

okresach ekstremalnych opadów. Nadmiar wody przemieszcza się w dół dróg i innych linii 

najmniejszego oporu i zalewa nisko leżące obszary. Zjawisko tego typu pogarsza 

występowanie nasyconej wodą lub nieprzepuszczalnej gleby. Tereny zabudowane 

infrastrukturą, drogami i zajęte przez powierzchnię uszczelnioną uniemożliwiają opadom 

infiltrację w głąb ziemi. 

· Powodzie związane z podnoszeniem się wód gruntowych spowodowanych długotrwałymi 

okresami występowania opadów atmosferycznych. W konsekwencji na terenach nisko 

położonych w specyficznych warunkach hydro-geologicznych poziom wód gruntowych 

może przekroczyć poziom gruntu powodując lokalne podtopienia. 

Powodzie wraz ze sztormami powodują największe straty ekonomiczne pośród naturalnych zagrożeń 

występujących w Europie. Straty te obejmują zniszczenia infrastruktury, mienia publicznego i 

prywatnego, erozję lub osuwanie się ziemi oraz straty pośrednie na terenie objętym powodzią lub w 

sąsiedztwie, takie jak przerwy w produkcji energii lub skażenie wody. Dodatkowy problem mogą 

stanowić niekorzystne zjawiska społeczne i ekonomiczne, w tym niższa produktywność, zakłócenia w 

świadczeniu usług, utrata miejsc pracy i przychodów ludności. Powodzie mogą powodować śmierć 

ludzi i zwierząt oraz katastrofy ekologiczne związane z ekspozycją na skażone wody powierzchniowe.  
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Zdarzenia związane z powodzią mogą powodować u ludzi liczne choroby, w tym między innymi 

zespół stresu pourazowego, infekcje układu oddechowego, skóry i oczu oraz choroby wywołane przez 

patogeny. Potencjalne skutki spowodowane przez powodzie w obszarach miejskich przedstawia Rys. 

2. Zagrożenie powodziami w poszczególnych częściach Europy rośnie. Blisko 1/5 europejskich miast 

liczących ponad 100 tysięcy mieszkańców zaliczana jest do kategorii miast wrażliwych na wystąpienie 

powodzi. Udział miast wrażliwych na wystąpienie powodzi jest wysoki w Holandii, Chorwacji, 

Słowenii, Grecji i Finlandii. 

 
Rys. 2. Potencjalne skutki spowodowane przez powodzie w miastach [Źródło: opracowanie własne IETU na podstawie 

raportu EEA
8
] 

Rośnie zagrożenie występowania powodzi spowodowanych niewydolnością miejskich systemów 

kanalizacyjnych w szczególności na terenach Europy Zachodniej i Północnej. 

W związku z podnoszeniem się poziomu morza oraz występowaniem gwałtownych sztormów wzrasta 

natomiast ryzyko występowania powodzi w strefie przybrzeżnej w szczególności dla miast wzdłuż 

północno-zachodnich wybrzeży Europy, północnych Włoch i Rumunii. 

1.1.3 SUSZE I NIEDOBORY WODY W MIASTACH 

Dostępność do wody o odpowiedniej jakości jest warunkiem zapewnienia zdrowia człowieka i 

rozwoju gospodarczego. Problem niedostatecznej ilości wody w miastach występuje nie tylko na 

suchych obszarach Europy lecz również w innych regionach.  

                                                           
8
 EEA report No 2/12. Urban adaptation to climate change in Europe. Challenges and opportunities for cities together with 

supportive national and European policies] 
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Niedobór wody i susze to dwie odrębne kwestie. Niedobór wody odnosi się do długoterminowego 

braku równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem na wodę a dostępnymi zasobami naturalnymi, co 

zazwyczaj zdarza się na terenach o małej dostępności do wody lub słabych opadach deszczu. 

Niemniej jednak taki problem pojawia się również na terenach, gdzie występuje duże zużycie wody ze 

względu na dużą gęstość zaludnienia, intensywną działalność rolniczą lub działalność przemysłową. 

Brak równowagi między popytem na wodę a jej podażą może również wiązać się z problemem 

zapewnienia wody o odpowiedniej jakości, co prowadzi do zwiększenia niedoboru wody zdatnej do 

spożycia. 

Pojęcie suszy rozumiane jest jako zauważalny brak wody powodujący szkody w środowisku 

i gospodarce, a także wyraźną uciążliwość lub wręcz zagrożenie dla ludzi. Rozróżnia się trzy fazy 

suszy: suszę meteorologiczną, związaną z niskim poziomem opadów lub ich brakiem i wysoką 

temperaturą, suszę glebową i w następnej kolejności suszę hydrologiczną objawiającą się 

zmniejszeniem przepływów w rzekach. Podstawową przyczyną występowania suszy jest zwykle 

deficyt opadów. Wysokie temperatury powietrza i współczynnik ewapotranspiracji mogą nasilać 

dotkliwość i czas trwania susz.  

Miasta europejskie są wrażliwe na niedobory wody i susze ze względu na zmianę stylów życia 

mieszkańców i rosnącą konsumpcję, ograniczoną dostępność do wody i wprowadzenie standardów 

jakości wody do spożycia, co ma związek z wprowadzeniem zakazu korzystania z zanieczyszczonej 

wody zarówno w miastach jak i w ich okolicy. 

Susze są zatem głównie uwarunkowane czynnikami klimatycznymi oraz wynikają z właściwości gleby, 

podczas gdy powstawanie niedoborów wody związane jest z czynnikiem ludzkim i zależy od 

równowagi między dostępnością do wody i popytem. 

W XX wieku obserwuje się wyraźny trend rosnący w występowaniu warunków z niskim poziomem 

opadów. Epizody suszy stały się częstsze i bardziej dotkliwe, w szczególności na Bałkanach 

i Półwyspie Iberyjskim. W ciągu ostatnich trzydziestu lat ogólny obszar dotknięty suszą i niedoborami 

wody podwoił się z 6 do 13%. Okresy trwania poszczególnych zdarzeń, jak i zasięg występowania 

różnią się istotnie. Susze w krajach położonych nad Morzem Śródziemnym mogą trwać rok lub kilka 

lat zaś w krajach Europy Centralnej i Północnej - kilka miesięcy. Susze mogą występować na dużych 

obszarach państwa lub koncentrować się na regionie, w którym występują ze zwiększoną 

częstotliwością. 

Potencjalne skutki niedoboru wody w zlewniach rzek mają wymiar gospodarczy, społeczny 

i środowiskowy. Niedobór wody może powodować poważne straty i utrudnienia praktycznie we 

wszystkich sektorach gospodarki, a w konsekwencji powodować poważne straty w przychodach. 

Wskazuje się także na niekorzystne oddziaływanie na wody gruntowe (uszczuplenie warstw 

wodonośnych), wody powierzchniowe (zmniejszenie minimalnego przepływu wody, wzrost 

temperatury wody, wyższe stężenie zanieczyszczeń spowodowane mniejszym rozcieńczeniem) i 

tereny podmokłe a także na gleby (erozja, pustynnienie).  

Może także wystąpić zagrożenie dla zdrowia ludzi w postaci infekcji związanych z niedoborem wody i 

pogarszającej się jakości związanej między innymi z podwyższeniem jej temperatury. Niskie wartości 

przepływów w rzekach mogą spowodować koncentrację patogenów, których usunięcie w 

oczyszczalni ścieków może stanowić trudność. 
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Problemy związane ze zjawiskami ekstremalnymi w Europie będą rosły w przypadku braku 

zrównoważonego podejścia do zarządzania zasobami wodnymi. Przewiduje się, że w dużej części 

Europy roczne straty ekonomiczne spowodowane powodziami znacznie się zwiększą. 

Przyszłe zmiany społeczno-gospodarcze, takie jak zmiany w użytkowaniu gruntów i demografii, będą 

odgrywać kluczową rolę w określaniu podatności Europy na powodzie, susze i niedobory wody, a 

zmiany klimatu będą stanowiły jedynie czynnik dodatkowy.  

1.2 ZAGROŻENIA MIEJSKIE ZWIĄZANE Z EKSTREMALNYMI TEMPERATURAMI 

1.2.1 GŁÓWNE UWARUNKOWANIE  

Zagrożenia dla miast związane z występowaniem ekstremów temperaturowych wynikają ze struktury 

zabudowy miasta ale również z kumulacji zanieczyszczeń powietrza charakterystycznych dla takich 

dziedzin działalności człowieka jak transport, mieszkalnictwo, usługi czy infrastruktura komunalna.  

Należy spodziewać się, że obserwowana w ostatnich latach w licznych miastach Europy niekorzystna 

sytuacja w tym względzie pogłębi się, szczególnie w krajach, w których opalanie domów i mieszkań 

oparte jest na paliwach stałych, takich jak węgiel i biomasa. Może to prowadzić również do 

intensyfikacji występowania zjawisk smogowych w miastach w okresach zimowych (tzw. smog 

kwaśny, londyński), bowiem pył zawieszony jest głównym sprawcą tego typu zjawisk. 

1.2.2 MIEJSKA WYSPA CIEPŁA – MWC 

Zjawisko występowania Miejskich Wysp Ciepła (MWC) jest zjawiskiem wynikającym ze specyfiki 

terenów zurbanizowanych. Zjawisko to zostało wzmocnione przez globalne zmiany klimatu. Liczne 

badania naukowe
9
 prowadzone w wielu miastach świata wykazały, że na terenach miejskich notuje 

się temperatury znacznie wyższe w porównaniu z terenami pozamiejskimi. Różnica temperatur na 

obszarach miejskich i pozamiejskich średnio waha się od 0,5 °C do 0,8 °C w lecie, a w zimie nawet od 

1,1 °C do 1,6 °C. W miastach mamy do czynienia z dużymi skupiskami obszarów o zwartej zabudowie, 

które charakteryzują się małą pojemnością cieplną, i co za tym idzie, dużą zdolnością do 

kumulowania ciepła. Kolejnym istotnym czynnikiem wnoszącym wkład do tworzenia się MWC jest 

duże zagęszczenie ludności na terenach o zwartej zabudowie. Wiąże się to z wydzielaniem ciepła 

antropogenicznego i powoduje wzrost intensywności MWC. Zmiany klimatu w skali globalnej 

powodują ciągłą intensyfikację zjawiska MWC, głównie poprzez częstsze występowanie fal upałów, 

które z kolei intensyfikowane jest coraz częstszym występowaniem stanów bezwietrznych oraz 

zaburzeniami w przewietrzaniu kanionów ulicznych. Całość tych zjawisk powoduje m.in. liczne 

zachorowania mieszkańców miasta związane z zaburzeniami układu oddechowego, krążeniowego, 

chorobami serca, ale także alergiami związanymi ze zwiększoną koncentracją zanieczyszczeń 

powietrza oraz nieefektywnym przewietrzaniem miasta. Inne potencjalne skutki występowania 

zjawiska MWC, oprócz bezpośrednich skutków zdrowotnych związanych ze stresem cieplnym, 

przedstawiono na rysunku poniżej. 

                                                           
9
 EEA Report No 2/2012: Urban adaptation to climate change in Europe Challenges and opportunities for cities together 

with supportive national and European policies, http://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-to-climate-

change 
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Rys. 3. Potencjalne, poza bezpośrednimi zdrowotnymi, skutki występowania zjawiska MWC [Źródło: opracowanie własne 
IETU na podstawie EEA Report No 2/2012] 

1.2.3 IMPLIKACJE DLA JAKOŚCI POWIETRZA 

Zanieczyszczenie powietrza w miastach w synergii ze skutkami zmian klimatu takimi jak: wysokie 

temperatury, cisze, słabe przewietrzanie przy zjawisku niskiej emisji oraz inwersji temperaturowej a 

także przy częstym występowaniu tzw. kanionów miejskich (wysokiej zabudowy po obu stronach 

ulicy) jest istotnym czynnikiem wzmacniającym zagrożenia miasta wynikające ze zmian klimatu. 

Poniższa tabela przedstawia wpływ poszczególnych zanieczyszczeń powietrza na efekty związane ze 

zmianami klimatu. 

Tabela 2. Powiązania pomiędzy zanieczyszczeniami powietrza a zjawiskami związanymi ze zmianami klimatu  

 SO2 NOX NH3 LZO CO 
PM 

 + sadza 
CH4 

CO2 + inne gazy 

cieplarniane 

Ekosystemy         

Zakwaszenie ٧ ٧ ٧      

Eutrofizacja  ٧ ٧      

Ozon troposferyczny  ٧  ٧ ٧  ٧  

Oddziaływanie zdrowotne        

Bezpośrednie ٧ ٧ ٧  ٧ ٧   

Pośrednie (aerozole i ozon) ٧  ٧ ٧ ٧ ٧ ٧  

Zaburzenia w bilansie promieniowania      

Bezpośrednie  ٧ ٧     ٧ 

Przez aerozole ٧  ٧ ٧ ٧ ٧   

Przez OH  ٧  ٧ ٧  ٧  

Źródło: EEA Technical Report No 5/2004, Air pollution and climate change policies in Europe: exploring linkages and the 

added value of an integrated approach 
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Jakość powietrza w miastach europejskich w kontekście zmian klimatu jest przedmiotem wielu badań 

i analiz
10

. Rozpatrywana jest jakość powietrza zarówno w skali miasta jak i w skali pojedynczych ulic, 

na podstawie wyników uzyskanych z badań przeprowadzonych dla konkretnych miast europejskich, 

w odniesieniu zarówno do sytuacji bieżącej, jak również rozważane są scenariusze uwzględniające 

różnorakie, długofalowe (np. do roku 2030), działania wariantowe. Zestawy scenariuszy zakładają 

wdrażanie kolejnych coraz dalej idących działań na rzecz poprawy jakości powietrza, np.: dalsze 

wdrażanie polityki wynikającej z dyrektywy CAFE (jako scenariusz bazowy), osiągnięcie 

długoterminowego celu UE polegającego na ograniczeniu globalnej temperatury do poziomu około 

2°C powyżej temperatury sprzed epoki przemysłowej (jako scenariusz klimatyczny) oraz podjęcie 

maksymalnych możliwych działań w dziedzinie ochrony klimatu i ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

powietrza (jako scenariusz maksymalnej, możliwej do osiągnięcia, redukcji). Analizy przeprowadzane 

są w odniesieniu do typowych dla miast zanieczyszczeń powierza, takich jak: NO2, NOx, PM10, PM2.5 

i ozon. 

Jednym z głównych czynników wpływających na zmiany klimatyczne w warunkach miejskich, jest tzw. 

zaburzenie bilansu radiacyjnego (radiative forcing – wymuszenie radiacyjne). 

Przez wymuszenie radiacyjne rozumiemy każdy czynnik, który zaburza przepływ energii w 

atmosferze. Zaburzenie to może być spowodowane zarówno czynnikami naturalnymi jak i 

antropogenicznymi np. zmianami w składzie atmosfery. 

Pozytywne wymuszanie radiacyjne dąży do ogrzania powierzchni ziemi i dolnych warstw atmosfery, 

podczas gdy negatywne wymuszanie radiacyjne dąży do nadmiernego wychładzania powierzchni 

ziemi. Wzrost stężenia gazów cieplarnianych zmniejsza efektywność, z jaką powierzchnia ziemi 

promieniuje w przestrzeń, a więc obserwujemy efekt zatrzymywania energii przy powierzchni ziemi. 

Zanieczyszczenia powietrza, które bezpośrednio powodują wymuszenie radiacyjne to: CO2, O3, CH4, 

N2O, NO2, SF6 oraz aerozole. Te ostatnie odgrywają istotną rolę w procesie wymuszania radiacyjnego 

poprzez wywoływanie wpływu na bilans promieniowania Ziemi. Główną rolę odgrywają tu procesy 

rozpraszania i absorpcji promieniowania słonecznego. Istnieje zależność pomiędzy stężeniami 

zanieczyszczeń pyłowych i ozonu. Aerozole mogą wpływać na wzrost stężeń gazów cieplarnianych, 

ponieważ ich obecność zmniejsza ilość promieniowania UV, które dociera do niższych warstw 

troposfery
11

.  

Zjawisko występowania inwersji temperaturowych ma kluczowe znaczenie dla warunków 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza emitowanych z terenu miasta. Stany inwersyjne, 

którym towarzyszą bardzo niskie prędkości wiatru (rzędu 1-2 m/s) uniemożliwiają transport 

zanieczyszczeń z terenu miasta, tworząc nad nim swoistą barierę, "czapę", która utrzymuje 

zanieczyszczenia nad miastem. Im dłużej stan taki się utrzymuje, tym bardziej rosną stężenia 

zanieczyszczeń powietrza, ze względu na ich kumulację nad terenem miasta. 

                                                           
10

 EEA Technical Report No 4/2006, Air quality and ancillary benefits of climate change policies, EEA, 

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/eea_report.pdf EEA Technical Report No 1/2006, Air pollution 

at street level in European cities, http://www.eea.europa.eu/publications/technical_report_2006_1 
11

 EEA Technical Report No 5/2004, Air pollution and climate change policies in Europe: exploring linkages and the added 

value of an integrated approach, http://www.eea.europa.eu/publications/technical_report_2004_5 
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Fale upałów powodują pogarszanie się jakości powietrza także poprzez intensyfikację procesu 

powstawania ozonu w troposferze
12. Z kolei fakt, iż okres upałów przypada na porę suchą, sprawia, 

że w powietrzu odnotowuje się wyższe stężenia cząstek stałych. Temperatura powietrza nie jest 

jednak jedynym czynnikiem powodującym tworzenie się ozonu w warstwie przyziemnej atmosfery. 

Obecnie wzrost stężeń ozonu związany jest ze wzrostem emisji jego prekursorów (tj. zanieczyszczeń, 

które w atmosferze wchodzą w reakcje chemiczne prowadzące do jego powstania), nie tylko ze 

względu na wzrost emisji w skali lokalnej, lecz także z powodu transportu zanieczyszczeń powietrza. 

Głównym parametrem wymienianym przez ekspertów europejskich, wpływającym na obserwowane 

poziomy O3 w troposferze na obszarach miejskich jest obecność aerozoli13
. Przy braku 

zdecydowanych nowych działań, w znacznej części miast europejskich obserwowany będzie dalszy 

wzrost stężeń ozonu. Podwyższone stężenia ozonu w troposferze mają znaczący wpływ na zmiany 

klimatu. Ozon w warstwie przyziemnej jest głównym składnikiem smogu fotochemicznego. 

1.3 INNE ZJAWISKA W MIASTACH ZWIĄZANE Z WRAŻLIWOŚCIĄ MIAST NA ZMIANY KLIMATU 

1.3.1 USZCZELNIANIE TERENU 

Uszczelnienie gruntów jest jednym z procesów urbanizacyjnych istotnych z punktu widzenia zagrożeń 

miejskich wynikających ze zmian klimatu. Spadek parowania terenowego (ewapotranspiracji) na 

obszarach miejskich wskutek utraty roślinności w wyniku zasklepiania gleby i zwiększona absorpcja 

energii słonecznej z powodu ciemnych wyasfaltowanych lub betonowych powierzchni, dachów i 

bloków kamiennych to istotne czynniki, które – wraz z ciepłem wytworzonym przez klimatyzację i 

procesy chłodzenia i ruch uliczny – przyczyniają się do efektu miejskiej wyspy ciepła.  

Efekt ten nasila się podczas fal upałów, które pojawiają się coraz częściej jako jeden ze skutków zmian 

klimatu. 

Duże powierzchnie w miastach pokryte nieprzepuszczalną warstwą materiału przyczyniają się do 

wzrostu zagrożenia przy nawalnych deszczach z uwagi na nagły gwałtowny spływ dużej ilości wody, 

niemożliwy do przyjęcia przez system kanalizacji.  

W 2006 r. całkowitą powierzchnię o zasklepionej glebie szacowano na około 100.000 km2
 lub 2,3% 

terytorium UE, ze średnim wskaźnikiem na poziomie 200 m2
 na jednego mieszkańca. Obserwuje się w 

tym zakresie tendencje rosnące w Europie. 

Zapotrzebowanie na nową infrastrukturę mieszkalną, przemysłową i transportową stanowi główną 

siłę napędową procesu zasklepiania gleby, przeważnie w odpowiedzi na rosnącą liczbę ludności oraz 

oczekiwania wyższej jakości i poziomu życia. Wśród mieszkańców i władz panuje przekonanie, że 

nadal jest mnóstwo dostępnych gruntów a zatem nie dostrzega się problemu w dodatkowym 

zasklepianiu gleby. Ponadto działa także czynnik ekonomiczny. Gminy wspierają tworzenie nowych 

obszarów mieszkalnych, handlowych lub przemysłowych, oferując tani grunt pod taką zabudowę. 

                                                           

12
 EEA Report No 1/2010, The European environment — state and outlook 2010: Thematic assessment — Urban 

Environment, EEA 2010, http://www.eea.europa.eu/soer/europe/urban-environment EEA Technical Report No 6/2011, Air 

pollution by ozone across Europe during summer 2010, http://www.eea.europa.eu/publications/air-pollution-by-ozone-

across EEA Technical report No 9/2013, Air quality in Europe — 2013 report, http://www.eea.europa.eu//publications/air-

quality-in-europe-2013 

13
 EEA Technical Report No 5/2004, Air pollution and climate change policies in Europe: exploring linkages and the added 

value of an integrated approach, http://www.eea.europa.eu/publications/technical_report_2004_5 
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Użytki rolne otaczające miasta są zazwyczaj żyzne, jednak ceny ich są zaniżone i grunty te pozostają 

pod słabszą ochroną prawną niż lasy lub tereny naturalne
14

. 

1.3.2 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA 

Zmiany klimatyczne oddziałują na różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe. Zarówno 

struktura siedlisk jak i ich funkcje ekologiczne będą się zmieniać. Zmiany warunków lokalnych  

i zasobów naturalnych będą wpływać na zdolność do przetrwania poszczególnych gatunków flory  

i fauny. Niektóre gatunki z uwagi na zaistniałe zmiany nie będą w stanie przetrwać  

w dotychczasowych ekosystemach, w związku z tym będą one poszukiwać nowych warunków 

bytowania. W warunkach niesprzyjających mogą stopniowo zanikać i ostatecznie wyginąć. Innym 

przejawem zmian klimatu mogą być zmiany w fazach rozwoju gatunków roślin i zwierząt. Może także 

dochodzić do inwazji nowych gatunków na terenach, na których dotąd nie występowały. Zmiany 

klimatu i ich wpływ na różnorodność biologiczną są przedmiotem licznych badań i analiz. Dokumenty 

i raporty, przygotowywane dla potrzeb Komisji Europejskiej powołują się na dowody naukowe, które 

potwierdzają wpływ zmian klimatu na bioróżnorodność. Omówione w nich zostały wyniki 

prowadzonych na terenie Europy obserwacji i badań gatunków roślin i zwierząt w wybranych 

ekosystemach, wskazano regiony wrażliwe na zmiany klimatu, wstępnie wyliczono straty 

ekonomiczne spowodowane ograniczeniem lub utratą funkcji ekosystemowych
15

. 

W dokumentach tych nie przedstawiono wyników badań w zakresie wpływu zmian klimatu na 

różnorodność biologiczną w miastach. Wynika to z faktu, że prace, studia i projekty, których wyniki 

zebrane w postaci wspomnianych dokumentów miały na celu określenie wpływu zmian klimatu na 

poszczególne gatunki oraz ocenę ich narażenia i wrażliwości. Są one wykorzystywane dla celów 

formułowania zaleceń dla polityki i określania sposobów ochrony spójności sieci Natura 2000 i 

promowania adaptacji różnorodności biologicznej Unii Europejskiej do zmian klimatu, w tym na 

terenach miejskich
16.  

                                                           
14

 Komisja Europejska: Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie ograniczania, łagodzenia i kompensowania 
procesu zasklepiania gleby). 2012 
15

 European Environment Agency (2010) 10 messages for 2010. Climate change and biodiversity. ISBN 978-92-9213-150-

0. http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-climate-change 

European Environment Agency (2010) 10 messages for 2010. Climate change and biodiversity. ISBN 978-92-9213-150-0. 

http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-climate-change, 

EEA, Axiom, IUCN, IEEP, UNEP WCMC (2011) Impacts of climate change and selected renewable energy infrastructures on 

EU biodiversity and the Natura 2000 network. Summary Report, Final Report to the European Commission under Contract 

ENV.B.2/SER/2007/0076 “Natura 2000 Preparatory Actions – Lot 5: Climate Change and Biodiversity in relation to the 

Natura 2000 Network”. http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/pdf/study.pdf 

EEA (2008) Impacts of Europe‟s changing climate: indicator based assessment 
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4/ 

EEA (2005) Vulnerability and adaptation to climate change in Europe, 2005 

http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2005_1207_144937/en 

16
 Aktualnie realizowana polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony różnorodności biologicznej wyrażona jest za pomocą 

następujących dokumentów:  
- Strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=EN 

- komunikat COM/2006/0216 final: Communication from the Commission - Halting the loss of biodiversity by 2010 - and 

beyond - Sustaining ecosystem services for human well-being, którego integralna częścia jest Plan działań Komisji 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0216&from=EN 

Plan Działań na rzecz Bioróżnorodności, który stanowi załącznik do powyższego komunikatu. 
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Streszczenie rozdziału 

W rozdziale przedstawiono zagrożenia związane z klimatem obszarów zurbanizowanych występujące 

w krajach europejskich. Materiał ten został opracowany na podstawie raportów EEA, które 

prezentują dane historyczne i prognozy dotyczące zmian klimatu w Europie. Obszary miejskie w 

Europie są zamieszkiwane przez 75% ludności, co wskazuje na wysoki poziom urbanizacji i znaczną w 

związku z tym skalę problemów wynikających z wpływu zmian klimatu na te obszary. Skutki zmian 

klimatu są szczególnie dotkliwe w zderzeniu ze specyficzną strukturą tkanki miejskiej, stąd też są one 

przedmiotem badań i raportów (w szczególności raportów Europejskiej Agencji Środowiska) 

dotyczących obszarów miejskich w Europie. Odpowiedź Unii Europejskiej na zagrożenia związane ze 

zmianami klimatu zawierają dokumenty polityki unijnej, które zarówno definiują potencjalne 

zagrożenia jak i wskazują kierunki mitygacji i adaptacji do tych zmian. Wśród zagrożeń związanych ze 

zmianami klimatu, szczególnie odczuwanych na terenach miejskich, wymienia się zagrożenia 

związane z gospodarką wodną, spowodowane deszczami nawalnymi a także długotrwałymi suszami 

oraz zagrożenia związane z ekstremalnymi temperaturami, które nasilają się w zabudowie miejskiej i 

w warunkach podwyższonego zanieczyszczenia powietrza. Diagnoza stanu zagrożenia miast 

europejskich oddziaływaniem i skutkami zmian klimatu wskazuje na pilną potrzebę 

wielokierunkowych działań zmierzających do obniżenia tych zagrożeń. Przedstawione w tej części 

opracowania niekorzystne i zaburzające funkcjonowanie miasta zjawiska są ze sobą powiązane a 

rosnące tendencje ich występowania potęgują zagrożenie ich negatywnymi skutkami. Przyjęty w roku 

2013 dokument: Strategia adaptacji do zmian klimatu Unii Europejskiej (Strategia UE), wskazał 

najważniejsze wyzwania i zaproponował przyjęcie przez kraje członkowskie, polityk i działań 

ukierunkowanych na dostosowywanie się do zmian klimatu. W 2013 roku Ministerstwo Środowiska w 

Polsce opracowało a następnie Rząd przyjął dokument pn.: Strategiczny plan adaptacji dla sektorów 

i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), 

który wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, jakie należy podjąć w najbardziej wrażliwych 

sektorach i obszarach w Polsce w okresie do roku 2020. Wśród wrażliwych obszarów wyróżnione 

zostały w dokumencie miasta i obszary zurbanizowane. 

2 IDENTYFIKACJA I ANALIZA SPECYFICZNYCH ZAGROŻEŃ MIEJSKICH WYSTĘPUJĄCYCH W 

POLSCE ORAZ CHARAKTERYSTYKA I UWARUNKOWANIA ICH WYSTĘPOWANIA 

Polska, tak jak wszystkie kraje europejskie objęta jest skutkami zmian klimatu charakterystycznymi 

dla naszej strefy. Tym samym wynikające z nich środowiskowe zagrożenia miejskie są również obecne 

w naszym kraju. Polska ma korzystną sieć osadniczą charakteryzującą się stosunkowo równomiernym 

rozkładem ośrodków miejskich, których jest 897. Wśród miast polskich dominują miasta o małej 

i średniej wielkości, a dużych ośrodków miejskich liczących powyżej 100 tys. mieszkańców jest 39. 

Miasta w Polsce są ze względu na swoją charakterystykę demograficzną i ekonomiczną obszarami 

bardzo ważnymi dla rozwoju kraju, jak również wrażliwymi na wszelkie zmiany globalne , zarówno 

gospodarcze, społeczne jak i klimatyczne. Skupiając ponad połowę ludności Polski, miasta generują 

również znaczną część dochodu narodowego. W nich ma miejsce koncentracja wszystkich ważnych 

dla rozwoju funkcji-gospodarczych, politycznych, administracyjnych, kulturalnych i społecznych. 

W miastach wojewódzkich, które wszystkie należą do grupy miast powyżej 100 tys. mieszkańców jest 

generowana ponad połowa polskiego PKB. 
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W samej tylko Warszawie w 2013 było wytwarzane 13,5 % polskiego PKB. Również inne duże miasta 

były odpowiedzialne za znaczny procent jego wytwarzania, i tak Kraków wytwarzał 3,0 %, Poznań 

2,8%, a Wrocław 2,5%17
. Z danych statystycznych GUS wynika, że w wśród 30 miast o najwyższych 

dochodach na 1 mieszkańca oraz w tej samej grupie miast o najwyższych wydatkach z budżetu miasta 

na 1 mieszkańca ponad połowa mieści się w grupie miast powyżej 100 tys. mieszkańców.18
 Potencjał 

usług wyższego rzędu w tym innowacje i potencjał sektora ICT jest również skupiony w dużych 

miastach. To tam są zlokalizowane wyższe uczelnie i instytuty naukowo- badawcze, w miastach ma 

swoje siedziby większość polskich parków naukowo- technologicznych i przemysłowych. Tutaj 

również jest realizowana większość projektów dofinansowanych ze środków unijnych.  

Uwarunkowania naturalne i historyczne przesłanki lokalizacji miast są czynnikami decydującymi 

o wrażliwości tych obszarów na zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi.  Większość polskich 

miast powyżej 100 tys. mieszkańców jest położona nad rzekami, narażając je na możliwe skutki zmian 

klimatu, szczególnie na zagrożenie powodziami i podtopieniami, zarówno tymi rzecznymi jak i 

będącymi skutkiem deszczy nawalnych, bo na ten typ powodzi narażane są wszystkie miasta. 

Narażenie poszczególnych miast na zagrożenie powodzią ma różną charakterystykę w zależności od 

lokalizacji w strefie występowania jednego z typów powodzi: powodzi opadowych i powodzi 

roztopowych. Teren Polski w znacznym procencie znajduje się w dorzeczach dwóch dużych rzek Wisły 

i Odry. Wielkość dorzecza Wisły to 173 289 km², co stanowi 55,42 % powierzchni całego kraju. W tym 

obszarze zlokalizowanych jest 25 miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Obszar dorzecza 

Odry zajmuje powierzchnię 33,79% powierzchni kraju i obejmuje 105 639 km² z 19 miastami pow.100 

tys. Miasta tej wielkości znajdują się jeszcze w obszarach innych dorzeczy należących podobnie jak 

Odra i Wisła do zlewni Morza Bałtyckiego. W niewielkich obszarowo fragmentach zlewni Morza 

Czarnego i Północnego nie są zlokalizowane większe miasta polskie. 

Natomiast kilka dużych ośrodków miejskich należy równocześnie do dwóch głównych dorzeczy. Są to 

cztery miasta Aglomeracji Górnośląskiej: Katowice, Bytom, Ruda Śląska i Chorzów oraz Łódź  

i Bydgoszcz.  

                                                           
17

 Na podstawie materiałów prezentowanych na XXII Forum Ekonomicznym w Krynicy we wrześniu 2013 
18

 Dane GUS – stan na 31 grudnia 2012 
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Rys. 4. Rozmieszczenie miast powyżej 100 tys. mieszkańców głównych dorzeczach rzek Polski. Opracowanie IETU na 

podstawie European river catchments, European Environment Agency 

Również lokalizacja miast w pasie przybrzeżnym może wzmóc narażenie miasta na ekstremalne 

zjawiska pogodowe przede wszystkim burze i wiatry sztormowe, które mogą skutkować 

podtopieniami i powodziami miejskimi. Zagrożenia wynikające z występowania ekstremów 

temperaturowych nie są tak silnie uwarunkowane lokalizacją miasta, mają natomiast powiązania z 

jego topografią, strukturą użytkowania terenów i rozkładem przestrzennym głównych komponentów 

miasta. Nie bez znaczenia jest również kontekst historyczny miasta, charakterystyczna dla starych 

miasta zabudowa przy użyciu tradycyjnych materiałów, brak zieleni i duża gęstość zabudowy w 

obszarze starówki.  

Specyficzne zagrożenia klimatyczne występujące wyłącznie w miastach to miejska wyspa ciepła, 

zaburzenia w cyrkulacji powietrza, głównie brak lub słabe jego przewietrzanie, występowanie 

smogów - kwaśnego i fotochemicznego. Ekstremalne temperatury w miastach często łączą się z 

gwałtownymi burzami i deszczami nawalnymi, stąd konieczność wieloaspektowego oglądu 

wrażliwości miast na zmiany klimatu. 
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Co więcej, funkcjonowanie poszczególnych komponentów struktury miejskiej, jak i przebieg tzw. 

procesów miejskich, np. niekontrolowanej suburbanizacji stanowi często czynnik wzmacniający ww. 

zagrożenia.  

Miasta, jako specyficzne struktury organizacji przestrzennej powstały w lokalizacjach związanych z 

konkretnymi ekosystemami przyrodniczymi. Ośrodki miejskie kształtowane przez człowieka zawierają 

w swej przestrzeni zarówno naturalne jak i semi- naturalne ekosystemy. Tereny zielone w miastach 

mają często znaczną wartości przyrodniczą , a niektóre z nich są objęte ochroną prawną. Wiele miast 

polskich posiada takie obszary lub leży w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Otwarte tereny zielone, lasy, 

łąki to elementy miasta również wrażliwe na zmiany klimatu, lecz równocześnie ich obecność i 

wielkość (powierzchnia zajęta przez naturalne ekosystemy) podnosi odporność miasta na te zmiany. 

Przedstawiona poniżej identyfikacja i analiza specyficznych zagrożeń miejskich występujących w kraju 

uwzględnia zatem kontekst lokalizacyjny oraz prezentuje charakterystykę tych zagrożeń. Przykłady 

zwiększonej wrażliwości i podatności na miejskie zagrożenia klimatyczne wybranych miast polskich 

ilustrują skalę problemu i stanowią argument na rzecz podjęcia systemowych działań adaptacyjnych 

adresowanych do obszarów miejskich w Polsce. 

2.1 ZAGROŻENIA MIEJSKIE W POLSCE ZWIĄZANE Z WYSTĘPOWANIEM OPADÓW 

2.1.1 GŁÓWNE UWARUNKOWANIA 

Spośród wielu zagrożeń klimatycznych wynikających ze zmian klimatu, szczególne znaczenie dla 

obszarów miejskich mają, powodzie, niedobory wody i susze. Zmiany klimatu sprowadzać się będą do 

zmiany sezonowych sum opadów, z jednoczesnym wzrostem sum opadów w zimie i spadkiem – w 

lecie. Szczególnie niebezpieczne jest prognozowane nasilenie się częstotliwości i gwałtowności 

występowania zjawisk ekstremalnych i w konsekwencji ich niekorzystnych skutków.  

Warunki klimatyczne, w szczególności wielkość opadów, wpływają na wielkość i jakość zasobów 

wodnych. Zarówno w skali całego kraju, jak i w poszczególnych regionach nie stwierdzono istotnych 

zmian sum opadu, a jedynie znaczną zmienność z roku na rok. Średnia obszarowa suma opadów dla 

Polski w wieloleciu 1961-2009 kształtowała się na poziomie 623,7 mm. 

Spodziewany jest niewielki wzrost sum opadów w całym kraju o 1-4%
19

. Zmiana na tak niskim 

poziomie jest statystycznie nieistotna. W skali sezonów niewielki wzrost sum opadów na poziomie 

kilku procent prognozowany jest od jesieni do wiosny. Latem spodziewany jest natomiast spadek 

sum opadu do 2%. Obserwowane w Polsce zmiany klimatu są podobne jak w innych krajach 

europejskich a wzrost temperatury i niewielkie, nieistotne statystycznie zmiany sum opadu są 

typowe dla obszaru środkowej Europy. 

Obserwowany i prognozowany wzrost temperatury powietrza może mieć także wpływ na procesy 

fizyczne, chemiczne i biologiczne w ciekach i zbiornikach wodnych a także prowadzić do pogorszenia 

jakości wody. Wzrost temperatury wpływa bezpośrednio na zawartość tlenu w wodzie, który jest 

jednym z wiodących wskaźników tempa procesu samooczyszczania wód. 

                                                           
19

 Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku południowym. Spodziewane zmiany i wytyczne do 

opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej. Pod redakcją Joanny Wibig i Ewy Jakusik. Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012 
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Przy niedostatku tlenu dochodzi do fermentacji i zagniwania materii organicznej, w efekcie czego 

powstają produkty toksyczne tj.: siarkowodór (H2S), amoniak (NH3) czy metan (CH4). 

Badania
20

 wykazały, że w horyzoncie czasowym 2011-2030 nie należy spodziewać się istotnych zmian 

zasobów wód powierzchniowych. W zależności od przyjętych scenariuszy emisyjnych mogą wystąpić 

różnice w przewidywanych zasobach wód. Dla potrzeb analizy przyjęto trzy scenariusze emisyjne 

różniące się tempem wzrostu gospodarczego rozwoju społecznego i postępem w zakresie ochrony 

środowiska: scenariusz oparty na wysokim wzroście gospodarczym, scenariusz pośredni oraz 

scenariusz zrównoważony21. Analiza wykazała, że jedynie dla scenariusza zakładającego 

zrównoważony rozwój w skali całego kraju w południowo-zachodniej części Polski sugerowany jest 

wzrost zasobów wód powierzchniowych. W pozostałych wariantach przewidywane są niewielkie 

spadki średnich rocznych wartości. Większe zmiany wystąpić mogą natomiast w rozkładzie czasowym 

dla półroczy zimowego i letniego. W każdym ze scenariuszy można wyróżnić obszary o wzroście 

zasobów w półroczu zimowym do 10% oraz o spadku w półroczu letnim, największe – do 20% w 

scenariuszu zakładającym wysoki wzrost gospodarczy w skali całego kraju oraz niskie priorytety 

ekologiczne w centralnej części pasa nizin środkowopolskich. Biorąc pod uwagę, że obszar naszego 

kraju jest stosunkowo ubogi w wodę, zmiany te mogą być przyczyną problemów na obszarach, na 

których wskaźnik wykorzystania zasobów wodnych już dzisiaj jest wysoki.  

W Polsce przeważająca ilość wody na cele wodociągowe pobierana jest z zasobów wód podziemnych. 

Jedynie w czterech województwach: małopolskim, śląskim, podkarpackim i mazowieckim udział 

poboru z wód powierzchniowych jest większy niż 50%. Dla tych obszarów szczególne znaczenie ma 

utrzymanie zasobów wód powierzchniowych w dobrym stanie jakościowym i ilościowym. 

Wahania przepływów w rzece, występowanie długotrwałych niżówek czy pogorszenie jakości wody 

będzie miało duży wpływ na kształtowanie się wielkości zasobów wód i ich dostępności. Dla miast 

takich jak Kraków, Tarnów, Katowice, Rzeszów, Warszawa, które w przeważającej ilości korzystają z 

ujęć wód powierzchniowych, zagadnienia związane z ochroną zasobów wód powierzchniowych są 

szczególnie ważne.  

Szczególnym zagrożeniem dla szeroko rozumianej gospodarki wodnej kraju są zjawiska powodziowe 

oraz niedobory wody i susze, zarówno te obejmujące swoim zasięgiem znaczne obszary kraju jak i te 

występujące w skali lokalnej.  

                                                           
20

 Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi oraz infrastrukturą hydrotechniczną w świetle prognozowanych 

zmian klimatycznych. Zadanie 1 pn.: „Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne Polski oraz określenie ich skutków 

ekonomicznych”. Pod redakcją Wojciecha Majewskiego i Tomasza Walczykiewicza, IMGW-PIB, Warszawa 2012 r. PROJEKT 

KLIMAT 

21
 Scenariusze emisyjne będące podstawą analiz zostały szczegółowo przedstawione w dokumencie IMGW dostępnym pod 

adresem: http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2013/01/3_1.pdf. Scenariusze te Zostały opracowane przez IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change – Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu) a następnie adaptowane dla 

warunków Polski. 
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2.1.2 POWODZIE 

Powodzie to jedno z najczęściej występujących zagrożeń naturalnych. Z uwagi na genezę 

powstawania powodzi wyróżnia się powodzie22
: 

· opadowe,  

· roztopowe,  

· zimowe, 

· sztormowe. 

Należy jednak zaznaczyć, że wzmożenie zjawisk powodziowych spowodowane jest w głównej mierze 

przez człowieka i jest konsekwentnym następstwem jego działalności (zmiany w dorzeczu, 

zagospodarowanie terenów zalewowych, zmiany sposobu użytkowania gruntów itp.). Zasięg 

występowania powodzi w Polsce przedstawiono na Rys. 5. 

Największy udział stanowią powodzie opadowe powodowane przez intensywne deszcze nawalne i 

rozlewne. Występują głównie w okresie od kwietnia do listopada, a największe ich nasilenie przypada 

na lipiec. O charakterze i wielkości powodzi decyduje szereg czynników, z których najistotniejszym są 

czynniki hydrometeorologiczne. 

Jednym z groźniejszych typów powodzi opadowych są nagłe powodzie typu Flash Flood, które 

wyrządzają wiele szkód, pomimo iż zasięgiem obejmują niewielkie obszary. Powodzie tego typu mogą 

się również pojawiać na terenach, na których nie występują żadne naturalne obiekty wodne (rzeki, 

jeziora, stawy), w dolinach, suchych jarach, zagłębieniach terenów o charakterze naturalnym lub 

sztucznym. 

Gwałtowne spływy wody wywołane intensywnymi opadami powodują wówczas podtopienia 

terenów, erozję gleb, osuwiska ziem, niszczenie terenów zielonych czy elementów infrastruktury. 

Szczególnym typem powodzi są tzw. powodzie miejskie (Urban Floods). Pojawiają się w obszarach 

miejskich w trakcie wystąpienia gwałtownych (nawalnych) opadów. Charakteryzują się gwałtownym 

przebiegiem i związane są z niewydolnymi systemami kanalizacyjnymi. Nadmierne uszczelnianie 

powierzchni miejskich, zanik obszarów czynnych biologicznie i brak obiektów małej retencji 

powoduje, iż znacznie zwiększa się odpływ (nawet do 6 razy w stosunku do terenów o naturalnym 

pokryciu). 

Zarówno powodzie typu Flash Flood jak i powodzie miejskie, będące odmianą powodzi nagłych, 

powodowane są przez stosunkowo krótkotrwałe opady o dużym natężeniu. 

Pierwszym progiem wysokości opadów stwarzających zagrożenie podtopieniem jest dobowa suma 

opadów ≥30 mm. Kolejno opad ≥50 mm/dobę klasyfikowany jako groźny powodziowo; ≥70 

mm/dobę opad powodziowy i ≥100 mm/dobę – opad katastrofalny
23

. 

Średnio w półroczu ciepłym (V-X) w Polsce może wystąpić około 70 dni z opadem ≥30 mm/dobę, z 

czego aż 52% stanowić mogą opady ≥50 mm/dobę. Opady o wysokości ≥30 mm/dobę pojawiają się 

na obszarze całego kraju, jednak szczególnie zwiększoną ich częstość obserwuje się w obszarach 

górskich i podgórskich zarówno Karpat, jak i Sudetów, a także w rejonie Gór Świętokrzyskich. 

Wyróżnia się pod tym względem także obszar Przymorza, Podlasia i Wyżyny Lubelskiej. 

                                                           
22

 Vademecum ochrony przeciwpowodziowej. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Gdańsk 2006r. 

23
 http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2013/01/4_8.pdf [Dostęp 13.10.2014r.] 
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Podobny zasięg występowania kształtuje się dla opadów o wysokości ≥50 mm/dobę, lecz z mniejszą 

oczywiście częstością. 

 

Rys. 5. Zasięgi występowania powodzi w Polsce [Źródło: opracowanie własne IETU na podstawie www.imgw.pl] 

Opady powodziowe i katastrofalne (≥70 mm i ≥100mm/dobę) zgrupowane są głównie w rejonie 

Karpackim i Sudeckim oraz w Górach Świętokrzyskich. Zauważalną częstość występowania obserwuje 

się również w rejonie Pojezierza Pomorskiego.  

Biorąc pod uwagę rozmieszczenie powodzi typu Flash Flood, ich częstotliwość występowania na 

niektórych obszarach i skalę zniszczeń, jakie powodują, wydzielono na terenie Polski 32 regiony 

najczęstszego ich występowania24
.  

                                                           
24 

Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Pod redakcją: Haliny Lorenc. Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012  
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Rys. 6. Rejony najczęstszego występowania nagłych powodzi lokalnych typu Flash Flood w latach 1971-2010 [Źródło: 

opracowanie własne IETU na podstawie „Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju” Pod redakcją Haliny 

Lorenc, IMGW] 

Kategoria pierwsza, do której zaliczanych jest 16 rejonów, grupuje te, które charakteryzują się dużą 

częstotliwością występowania nagłych powodzi (średnio 53,4 wystąpienia w rejonie) oraz olbrzymimi 

zniszczeniami (zerwane mosty, uszkodzone drogi, zniszczone domy itp.). Rejonami najbardziej 

zagrożonymi są południowe obszary Polski, w szczególności Karpaty, Sudety oraz Wyżyna 

Małopolska. 

Tabela 3. Rejony najczęstszego występowania nagłych powodzi lokalnych typu Flash Flood (lata 1971-2010) 

Lp. Rejony Kategorii I 
Miasta w rejonie charakteryzujące się 
dużą liczbą wystąpień powodzi typu FF 

1. Zlewnia Małej Wisły, Białej, Soły i Wieprzówki w Beskidach Bielsko-Biała, Andrychów 

2. Zlewnia dolnego Dunajca i górnej Uszwicy na Pogórzu Czchów, Brzesko 

3. Zlewnia Białej(dopływ Dunajca) w Beskidach i na Pogórzu Tarnów, Bobowa 

4. 
Zlewnia Ropy i dolnej Jasiółki w Beskidzie, na Pogórzu i w Kotlinie 
Jasielsko-Krośnieńskiej 

Krosno, Brzozów 

5. Zlewnia Wisłoki na Pogórzu Jodłowa, Brzeziny, Ropczyce 
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Lp. Rejony Kategorii I 
Miasta w rejonie charakteryzujące się 
dużą liczbą wystąpień powodzi typu FF 

6. Zlewnia górnego Wisłoka i środkowego Sanu w Beskidach Krosno, Brzozów 

7. Zlewnia środkowej Przemszy na Wyżynie Śląskiej Aglomeracja Śląska, Katowice 

8. Zlewnia górnej i środkowej Kamiennej na Wyżynie Sandomierskiej Skarżysko-Kamienna 

9. Zlewnia Wisły w Kotlinie Warszawskiej Warszawa 

10. Zlewnia nysy Kłodzkiej w Kotlinie Kłodzkiej Kamieniec Ząbkowicki 

11. Zlewnia Oławy na Przedgórzu Sudeckim Ziębice, Strzelin 

12. Zlewnia Bystrzycy i Strzegomki w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim Strzegom, Sobótka 

13. 
Zlewnia Nysy Szalonej i Skory (dopływ Kaczawy) w Sudetach i na 
Pogórzu Sudeckim 

Chojnów 

14. Zlewnia Bobru w Sudetach  Boguszów  

15. Zlewnia Kwisy w Sudetach i na Pogórzu Izerskim Siekierczyn 

16. Zlewnia Neru w okolicach Łodzi Łódź 

Do kategorii drugiej zaliczono rejony o mniejszej liczbie wystąpień powodzi, średnio 17,5 wystąpień w 

rejonie. Kategoria ta jest wysoce zróżnicowana pod względem powierzchni i liczby powodzi. 

Generalnie powodzie w miejscowościach są zdarzeniami pojedynczymi i rzadko się powtarzają.  

Tabela 4. Rejony kategorii II najczęstszego występowania nagłych powodzi lokalnych typu Flash Flood (lata 1971-2010) 

Lp. Rejony kategorii II 

1. Zlewnia środkowej Skawy w Beskidach 

2. Zlewnia Dunajca w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej 

3. Zlewnia Wisłoka w rejonie Rzeszowa 

4. Zlewnia Sanu poniżej Wisłoka 

5. Zlewnia rzek Wyżyny Miechowickiej 

6. Zlewnia Chodelki w kotlinie Chodelskiej 

7. Zlewnia górnego Wieprza na Wyżynie Lubelskiej (Krasnystaw) 

8. Zlewnia środkowej Wierzycy w rejonie Starogardu Gdańskiego 

9. Zlewnia Elbląga na Wysoczyźnie Elbląskiej wraz z Elblągiem 

10. Zlewnia wybrzeża od Gdańska do Redy 

11. Zlewnia Psiny na Płaskowyżu Głubczyckim 

12. Zlewnia Bobru koło Żar na Wzniesieniu Żarskim 

13. Zlewnia Szprotawy na południowym stoku Wzgórz Dalkowskich 

14. Zlewnia Widawy na południowym stoku Wzgórz Trzebnickich 

15. Zlewnia Warty do Częstochowy wraz z Częstochową  

16. Zlewnia Warty w kotlinie Kolskiej 

Dodatkowo wydzielono grupę miast i gmin, w których wyjątkowo często występowały zjawiska 

nagłych powodzi. Powyżej dziesięciu wystąpień zanotowano dla miasta Poznania, inne liczne 

wystąpienia miały miejsce w mniejszych gminach. Spośród miast powyżej 100 tys. mieszkańców 

szczególnie zagrożonymi szybkimi powodziami są: Bielsko-Biała, aglomeracja Śląska - Katowice, 

Tarnów, Rzeszów, Poznań, Warszawa, Łódź, Szczecin, Gdańsk. 

Przykładem powodzi typu Flash może być powódź z 9 lipca 2001 r w Gdańsku. 
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W wyniku intensywnych deszczy nawalnych nastąpił ogromny spływ wody od strony 

zurbanizowanych wzgórz morenowych powodując zatopienie znacznych obszarów miejskich. Powódź 

trwająca zaledwie kilka godzin spowodowała ogromne straty w infrastrukturze miasta i dobytku 

mieszkańców wyceniane na 216 mln złotych25
. Ponad 304 osoby wymagały natychmiastowej 

ewakuacji, 300 budynków uległo zniszczeniu, z czego 134 przeznaczone zostały do rozbiórki. Z 

doraźnej pomocy skorzystało prawie 4500 osób. Innym przykładem są podtopienia w województwie 

śląskim z 31 lipca 2014r. Nawalne deszcze spowodowały m.in. zalanie dworca PKP w Czechowicach-

Dziedzicach, co spowodowało paraliż ruchu na trasie Bielsko-Biała – Katowice. Największe straty 

odnotowano w powiecie żywieckim, bielskim, Gliwicach i Zabrzu. W najbardziej poszkodowanym 

powiecie żywieckim straty oszacowano na ponad 46,5 mln złotych. Uszkodzeniu uległo m.in. 22 km 

dróg i 44 mosty. 

Powodzie opadowe frontalne oraz rozlewne charakteryzują się bardzo rozległym zasięgiem 

terytorialnym i mniejszym natężeniem niż opady nawalne. Występują głównie latem od czerwca do 

września i powodują groźne powodzie osiągające często katastrofalne rozmiary klęski żywiołowej. 

Występują głównie w górnym dorzeczu Wisły i Odry. W historii naszego kraju wielkie powodzie o 

skali katastrofalnej występują z częstotliwością średnio – co kilka lub kilkanaście lat. Specyfika zlewni 

Wisły i Odry powoduje, że powodzie występujące na tych obszarach mają swoje charakterystyczne 

cechy. Przykładem jest fakt, że właściwie żadna z powodzi kształtujących się w zlewni Wisły nie objęła 

swoim zasięgiem całego biegu rzeki. Wielkość fali powodziowej na Wiśle kształtowana jest głównie 

przez jej dopływy karpackie, a więc od przebiegu kulminacji na nich zależy nasilenie zjawiska na rzece 

głównej. Wiele powodzi, które spowodowały znaczne straty w górnej i środkowej partii rzeki, 

„rozmyły się” zanim dotarły na Wisłę dolną. Zarówno powodzie opadowe jak i roztopowe mogą 

przybierać podobne rozmiary i wyrządzać ogromne szkody ekonomiczne. W odróżnieniu od Wisły na 

Odrze największym zagrożeniem są powodzie opadowe a te największe obejmują zasięgiem również 

dolną Odrę. Do najbardziej katastrofalnych powodzi opadowych ostatniego 25-lecia zaliczamy 

powódź w zlewni Odry i Wisły z 1997 r. (dla Odry odnotowaną jako największa powódź, jaka 

wystąpiła dotychczas w zlewni) czy ostatnią z wielkich powodzi z 2010 r.  

Jedynie w dorzeczu Odry ogólna wartość strat powstałych w wyniku powodzi lipcowo−sierpniowej z 

1997 r. została oszacowana na 9,24 mld zł26. W czterech ówczesnych województwach straty 

wyceniono na ponad miliard złotych: wrocławskie – 2 745 mln zł, katowickie – 1 830 mln zł, 

wałbrzyskie – 1 335 mln zł, opolskie – 1 088 mln zł.  

W wyniku powodzi zginęły 54 osoby, ewakuowano ponad 106 tys. osób z zalanych lub zagrożonych 

terenów. Pod wodą znalazło się 465 tys. ha użytków rolnych w tym 300 tys. ha gruntów ornych. 

Uszkodzeniu lub zniszczeniu uległo 2,0 tys. km dróg i szlaków kolejowych oraz 1,7 tys. mostów i 

przepustów drogowych. Uszkodzonych zostało m.in. 71 szpitali w miastach, 937 szkół i przedszkoli, 

252 obiekty kulturalne, 33 placówki naukowe, ok. 300 obiektów sportowych. Zalanych i 

uszkodzonych zostało ok. 70 oczyszczalni ścieków, 100 ujęć wody pitnej i ponad 200 studni kopanych 

oraz 7 składowisk odpadów komunalnych.  

                                                           
25

 http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,19219.html [Dostęp 24.10.2014] 
26

 Dorzecze Odry. Powódź 1997. Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry Przed Zanieczyszczeniem. ISBN 83−916202−6−3. 

Wrocław 1999 
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Powódź z maja i czerwca 2010 roku dotknęła natomiast 14 z 16 województw27
 w dorzeczu Wisły. 

Wysokość strat wyniosła ponad 2,9 mld euro a wartość ta przekroczyła 0,6% PKB za 2009 rok. 25 

osób poniosło śmierć, poszkodowanych łącznie zostało 69 961 rodzin, z czego ponad 14,5 tys. 

ewakuowano. Uszkodzeniu uległo ponad 10 tys. km dróg, 1 625 mostów, 166 oczyszczalni. Powódź 

uszkodziła także prawie 9 tys. km wałów przeciwpowodziowych, rzek i cieków wodnych. 

Powodziami wielkoskalowymi są także powodzie roztopowe spowodowane gwałtownym topnieniem 

śniegu w okresie wiosennym, spowodowanym nagłym, silnym wzrostem temperatury. Zjawisko 

potęgowane jest na ogół silnymi opadami deszczu. Niska temperatura i powolne rozmarzanie gruntu 

zwiększa spływ powierzchniowy. Tego typu powodzie występują najczęściej w lutym i marcu w 

zachodnich rejonach Polski – dorzecze Odry, Warty i rzek Przymorza oraz w marcu i kwietniu na 

wschodzie kraju – prawobrzeżne dopływy Wisły. 

Największe powodzie roztopowe występują na dużych rzekach nizinnych (Bugu, Narwi, Warcie, 

Noteci) jak też w środkowym i dolnym odcinku Wisły oraz na dolnej Odrze. Na małych ciekach 

roztopy mogą spowodować katastrofalne powodzie. Powodzie roztopowe są szczególnie groźne, 

kiedy występują w tym samym czasie co powodzie zatorowe, a jest to zjawisko bardzo często 

występujące w dolnych partiach głównych rzek Polski. 

Jedną z najgroźniejszych powodzi roztopowych ostatniego stulecia była powódź z 1979 r., która 

szczególnie dotkliwie dotknęła właśnie dorzecze Bugu i Narwi.  

Szczególnie narażone na skutki powodzi są miasta leżące bezpośrednio nad rzekami lub w dolinach 

cieków. Wielkie rzeki zawsze były stymulatorami rozwoju i również w przypadku Polski większość 

dużych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców) zlokalizowana jest właśnie nad rzekami. Procesy 

urbanizacyjne w miastach dodatkowo potęgują skutki powodzi. Intensywny rozwój budownictwa 

spowodował zajmowanie naturalnych obszarów zalewowych rzek pod zabudowę mieszkaniową czy 

przemysłową. Skutki tak prowadzonej polityki są katastrofalne i generują potężne straty materialne.  

W celu oszacowania ryzyka i ujawnienia skali zagrożenia opracowana została Wstępna ocena ryzyka 

powodziowego (WORP). Elementem składowym opracowania są mapy zagrożenia powodziowego 

(MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP)
28

. Przy wyznaczaniu obszarów potencjalnie zagrożonych 

powodzią uwzględniono typy powodzi wg klasyfikacji Komisji Europejskiej:  

Typ powodzi ze względu na źródło: A11 – powódź rzeczna – powódź związana z wezbraniem wód 

rzecznych, strumieni, kanałów, potoków górskich, jezior; A14 – powódź od wód morskich – powódź 

związana z zalaniem terenu przez wody morskie. 

Typy powodzi ze względu na mechanizm:  

A21 – naturalne wezbranie – zalanie terenu przez wody na skutek podniesienia się ich poziomu A22 – 

przelanie się przez urządzania wodne – np. zalanie terenu na skutek przelania się wód przez koronę 

wału przeciwpowodziowego A23 – awaria urządzeń wodnych lub infrastruktury technicznej – zalanie 

terenu na skutek awarii urządzeń wodnych lub infrastruktury technicznej, w tym awarii zbiorników 

retencyjnych, wrót przeciwpowodziowych. A24 – zatory – zalanie terenu na skutek powstania 

                                                           
27

 Monografia powodzi maj-czerwiec 2010. Dorzecze Wisły. Pod redakcją Macieja Maciejowskiego, Mieczysława S. 
Ostojskiego i Tomasza Walczykiewicza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ISBN 978-83-61102-59-5.  
28

 http://www.isok.gov.pl/pl/ 
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naturalnego lub sztucznego zatoru na cieku A26 – brak dostępnych danych na temat mechanizmu 

powodzi. 

 
Rys. 7. Odsetek terenów miejskich zagrożonych powodzią [Źródło: opracowanie własne IETU na podstawie „Wstępna ocena 
ryzyka powodziowego (WORP). Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 2013, ISOK”] 

Typ powodzi ze względu na charakterystykę: A32 – powódź związana z topnieniem śniegu; A40 – brak 

dostępnych danych na temat charakterystyki powodzi oraz klasyfikacji stosowanej dotychczas w 

Polsce (na podstawie Metodyki WORP): powodzie opadowe, powodzie roztopowe, powodzie 

sztormowe. 

Dla potrzeb niniejszego opracowania nałożono na siebie dane pochodzące z map ryzyka 

powodziowego i dane o strukturze użytkowania terenu według Corine Land Cover 2006.  

W efekcie uzyskano informacje, jaki procent terenów w dużych miastach stanowią obszary 

zantropogenizowane
29

 zagrożone powodzią (Rys. 7). 

Spośród 39 miast aż 10 charakteryzuje się ponad 20% udziałem powierzchni narażonych na 

niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi (Tabela 5) Są to: Szczecin, Włocławek, Opole, Wrocław, 

                                                           
29

 wg Corine Land Cover 2006 obszary zantropogenizowane obejmują: zabudowę zwartą, zabudowa luźną, strefy 
przemysłowe lub handlowe, tereny komunikacyjne i związane z komunikacją (drogową i kolejową), porty, lotniska, miejsca 
eksploatacji odkrywkowej, zwałowiska i hałdy, budowy, miejskie tereny zielone, tereny sportowe i wypoczynkowe 
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Kraków, Warszawa, Płock, Legnica, Gdańsk i Gorzów Wielkopolski. Nie jest jednak regułą, że w 

miastach charakteryzujących się wysokim odsetkiem terenów zagrożonych powodzią występuje 

jednocześnie wysoki procent terenów zantropogenizowanych zagrożonych powodzią. 

Połowa spośród wyżej wymienionych miast charakteryzuje się tym, że tereny zantropogenizowane 

zagrożone powodzią stanowią mniej niż 8% obszaru miasta. 

Przykładem jest Płock czy Włocławek, dla których wartości te wynoszą odpowiednio 3,85 i 4,9%. 

Najwyższy udział terenów zantropogenizowanych zagrożonych powodzią występuje natomiast w 

Legnicy osiągając poziom 16,91%. Ponad 10% udziałem charakteryzują się natomiast miasta, które 

stanowią główne ośrodki miejskie w Polsce: Warszawa (12,84%), Kraków (11,67%), Gdańsk (11,12%) i 

Wrocław (10,15%).  

Tabela 5. Miasta narażone najbardziej na ryzyko wystąpienia powodzi. Opracowanie własne IETU 

Lp. Miasto 
Powierzchnia miasta 

[km
2
] 

Obszary zagrożone 
powodzią [%] 

Obszary zantropogenizowane 

zagrożone powodzią [%] 

1 Gorzów Wielkopolski 85,72 35,96 7,89 

2 Gdańsk  261,96 28,10 11,12 

3 Legnica  56,29 27,45 16,91 

4 Płock  88,04 26,68 3,85 

5 Warszawa  517,24 25,66 12,84 

6 Kraków  326,85 24,55 11,67 

7 Wrocław  292,82 23,28 10,15 

8 Opole  96,55 21,65 7,89 

9 Włocławek  84,32 21,64 4,90 

10 Szczecin  300,55 20,64 6,34 

Specyficznym typem powodzi są powodzie zimowe, zatorowe. Powodzie tego typu mogą wystąpić na 

terenie całego kraju a ich przyczyną jest częściowe lub całkowite zmniejszenie przepustowości koryta 

rzeki w wyniku zjawisk lodowych. Spływająca kra zatrzymuje się w miejscach zatorogennych tj.: 

przewężenia koryta, płycizny czy ostre zakręty rzeki itp.  

Powodzie będące skutkiem wezbrań występują zarówno na rzekach górskich jak i nizinnych. Zmiany 

klimatyczne zasadniczo nie spowodują wzrostu częstotliwości występowania powodzi, gdyż 

podstawowa przyczyna ich wystąpienia leży zdecydowanie w naturze koryta. Powodzie zatorowe 

przybierają szczególnie niebezpieczny przebieg podczas wystąpienia jednocześnie wezbrań 

roztopowych. 

Najgroźniejsze powodzie mają miejsce podczas wezbrań roztopowych na dużych rzekach nizinnych - 

środkowe i dolne odcinki Wisły i Odry, Narew, Bug, Warta, Noteć. Szczególnie często występują w 

okolicach Płocka i Włocławka na Wiśle30
.  

Przykładem jest wystąpienie katastrofalnej w skutkach powodzi w styczniu 1982 r. we Włocławku31
. 

Zalanych i podtopionych zostało 5 250 budynków, 10 346 ha gruntów, co stanowiło 2% ogólnej 

powierzchni ówczesnego województwa płockiego. Zniszczeniu uległa infrastruktura techniczna, w 
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 http://www.wielkawoda.umk.pl/warsztaty/streszczenia_dobiegniewo.pdf 
31

  http://klimatawoda.pl/artykuly/55-powodzie-zatorowe-w-dorzeczu-wisly [dostęp 16.10.2014] 
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tym rurociąg tłoczny wody pitnej Płock-Radziwie, drogi, sieci energetyczne i telekomunikacyjne. 

Wartość szkód tuż po powodzi oszacowano na 5 190,5 mln zł (według cen z lutego1982 r.). Podobna 

sytuacja wezbrania zatorowo-roztopowego miała miejsce w lutym i marcu 2010r. Stan wód na rzece 

był wyższy od stanu z 1982 r., na szczęście nie doszło do przerwania wałów i wystąpienia powodzi. 

Obszarem o charakterystycznym typie zagrożenia powodziowego jest polskie wybrzeże. 

Dominującym typem powodzi występującym na tym obszarze jest powódź sztormowa, objawiająca 

się jako specyficzna sytuacja hydrologiczna, w której maksymalny zaobserwowany poziom morza 

przekracza wartość 570 cm32
. 

W odróżnieniu od powodzi opadowych główną siłą generującą ten typ powodzi jest wiatr. Wyniki 

różnych modeli klimatycznych33
 wskazują na spadek ogólnej liczby cyklonów na półkuli północnej w 

średnich szerokościach geograficznych. Jednocześnie modele te wskazują na wzrost liczby poważnych 

burz w północno-zachodniej i środkowej Europie. Prognozowany scenariusz zakłada, że w pasie 

rozciągającym się od Wielkiej Brytanii do Polski obserwowany będzie wzrost skrajnych prędkości 

wiatru. 

Dodatkowe zagrożenie powodziowe powodują tzw. cofki (spiętrzenia wody w ujściowych odcinkach 

rzeki w wyniku silnego wiatru północnego). Występują głównie w półroczu jesienno-zimowym oraz 

wczesną wiosną w rejonach dolnej Odry i Wisły. Szczególnie niebezpieczny scenariusz pojawia się w 

sytuacji łącznego oddziaływania wezbrania roztopowego, zatoru lodowego i wezbrania sztormowego, 

czego skutkiem może być katastrofalna w skutkach powódź na wybrzeżu. Szczególnie zagrożone są 

obszary depresyjne i niziny nadbrzeżne. 

W ostatnich latach najsilniejsze sztormy datowane były na lata 1982-83. W tym czasie wystąpiła 

jedna z największych sztormowych powodzi na polskim wybrzeżu. Powódź objęła zasięgiem Żuławy 

Wiślane i Półwysep Helski. Ostatnia ze znacznych powodzi sztormowych miała miejsce w 

październiku 2009 roku. 

Wynikiem działań żywiołu były zalane Żuławy, ewakuacja Wyspy Nowakowskiej, lokalne podtopienia 

w Gdańsku i znaczne w Elblągu czy zniszczona ostroga mola w Sopocie
34

. 

2.1.3 SUSZE 

W odróżnieniu od powodzi susza jest rezultatem wielu czynników wzajemnie oddziałujących na 

siebie. Wskaźnikami monitorującymi suszę są m.in. opad, wilgotność glebowa i przepływ w rzekach. 

Przebieg warunków pogodowych, którym towarzyszy deficyt lub brak opadów i wysoka temperatura 

powietrza, powoduje wystąpienie pierwszej fazy suszy, którą jest susza meteorologiczna. 

Zwiększający się niedobór opadów oraz wzrost parowania i transpiracji wskazuje suszę glebową. W 

kolejnej fazie następuje sczerpywanie retencji wód podziemnych oraz zmniejszanie się przepływów w 

rzekach. Stan ten odpowiada suszy hydrologicznej i najczęściej utożsamiana jest ona z długotrwałymi 

niżówkami czyli obniżaniem stanów wody w rzekach. 
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 Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Tom I Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce 

i na Bałtyku Południowym. IMGW PIB, Warszawa 2012 
33

 Extreme Weather Events in Europe: preparing for climate change adaptation. Norwegian Meteorological Institute. 

October 2013. ISBN 978-82-7144-100-5 
34

 http://www.zalewwislany.pl/node/1941 [Dostęp 24.10.2014] 
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Analiza rozkładu przestrzennego wskaźnika suszy hydrologicznej wskazuje, że w Polsce susze 

pojawiają się dość często, jednak najczęściej obejmują fazę suszy atmosferycznej. Charakteryzują się 

zmienną intensywnością oraz różnym zasięgiem przestrzennym. Występują najczęściej w miesiącach 

wiosenno-letnich, a koniec przypada na okres jesienno-zimowy (listopad-luty). 

Susze, które mają kontynuację w dalszych fazach i obejmują zasięgiem większe obszary, są 

zjawiskiem zdecydowanie rzadszym. Susze hydrologiczne występują najczęściej w miesiącach letnio-

jesiennych i zimowych. Największe stany niżówkowe notowane były w latach 1969-1970, 1983-1984, 

1990-1993 oraz 2003. Były to niżówki długotrwające, ponad 100 dniowe. Przykładem jest niżówka na 

rzece Przemszy (wodowskaz Przeczyce) trwająca 963 dni35
. 

Spektakularnym przykładem niskich stanów wody była sytuacja hydrologiczna na Wiśle w Warszawie 

w 2012 r. Odnotowano wówczas najniższy w historii znanych nam pomiarów stan Wisły, to znaczy od 

1797 r. Niski poziom wody w Wiśle odsłonił duże fragmenty dna rzeki, w których odkryto znaleziska 

archeologiczne. Były to głównie elementy architektoniczne tj. marmurowe posadzki, schody, 

balustrady zrabowane podczas najazdu Szwedów w XVII wieku
36

. 

Zwiększona ilość silnych susz atmosferycznych, a lokalnie nawet ekstremalnych obserwowana jest na 

obszarze rozciągającym się od Dolnego Śląska przez Nizinę Wielkopolską i Kujawy po Pojezierze 

Mazurskie. Obszarem zagrożonym jest również Wyżyna Lubelska oraz Nizina Podlaska w części 

Pojezierza Pomorskiego. Miastem szczególnie zagrożonym na występowanie niżówek jest Poznań, 

Gorzów Wielkopolski czy Białystok. 
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  http://posucha.imgw.pl/ 
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 http://archeowiesci.pl/2012/09/18/wisla-oddaje-kolejne-szwedzkie-lupy [Dostęp 24.10.2014] 
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Rys. 8. Schemat powstawania niżówek [Źródło: opracowanie własne IETU na podstawie Stahl K. 2001
37

] 
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 Stahl K., 2001. Hydrological Drought – a study across Europe. PhD Thesis Albert-Ludwigs Universitaet Freiburg. Freiburger 

Schriften zur Hydrologie no 15, Freiburg, Germany. 
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Rys. 9. Występowanie niżówek w Polsce [Źródło: opracowanie własne IETU na podstawie „Obszarowy rozkład 
występowania niżówek w Polsce w latach 1951-2000” Kępińska-Kasprzak M.] 
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2.2 ZAGROŻENIA MIAST W POLSCE ZWIĄZANE Z EKSTREMAMI TEMPERATUROWYMI 

2.2.1 GŁÓWNE UWARUNKOWANIA 

W ostatnich dwudziestu kilku latach w Europie w okresach letnich zwiększyła się częstość 

występowania fal upałów. Taka sytuacja miała między innymi miejsce w 2003 roku, który przyniósł 

niezwykle gorące lato w Europie Zachodniej. Obecnie wiele badań poświęconych jest upałom – ich 

nasileniu, długotrwałości i zasięgowi przestrzennemu.  

To zjawisko meteorologiczne wcześniej rzadko występujące w naszej strefie geograficznej, jest 

niebezpieczne ze względu na skutki, jakie wywiera na człowieka i środowisko. Zostało potwierdzone, 

że okresy upałów przyczyniają się do wzrostu zachorowalności i śmiertelności wśród ludności
38

, 

szczególnie na choroby układu krążenia, układu oddechowego, zatrucia pokarmowe, raka skóry i 

boreliozę. Bardzo wysoka temperatura wpływa też na warunki hydrologiczne, a to pośrednio 

negatywnie wpływa na roślinność i świat zwierzęcy. 

Dzień upalny definiuje się jako dzień z temperaturą maksymalną powyżej 30°C39
. Fala upałów 

oznacza ciąg co najmniej 3 dni z temperaturą maksymalną powyżej 30°C w każdym dniu, a okres 

upalny to ciąg co najmniej 3 dni, w którym średnia temperatura maksymalna osiąga przynajmniej 

30°C.  

Fale upałów i okresów upalnych występowały w Warszawie w latach 1951–2009
40

. W analizowanym 

okresie częstość występowania fal upałów w pierwszych czterech 10-leciach była niewielka (2–5 fal 

na 10 lat), natomiast wyraźnie wzrosła po roku 1990.W ostatnich 19 latach (1991-2009) było ich 

więcej (17) niż w pierwszych 40 latach (12). Badania IMGW za okres czterdziestolecia 1971-2010 

(http://www.imgw.pl) także wykazują w ostatnim dziesięcioleciu wzrost liczby dni z temperaturą 

maksymalną powyżej 30°C. W zachodniej części Polski stwierdzono występowanie średnio około 8 

dni upalnych w sezonie. Najwięcej, średnio 9 dni w sezonie, wystąpiło w Słubicach, Legnicy i Opolu. 

Najdłuższy ciąg dni upalnych, liczący 17 dni, wystąpił w 1994 r. w Nowym Sączu, Opolu i Raciborzu. 

Jedną z ostatnich fal upałów zanotowano w lipcu 2013 roku. Fala upałów okazała się na południu i w 

centrum kraju największą od ponad 30 lat, odnotowano wyższe temperatury niż w poprzednio 

rekordowym lipcu 1994 roku. Oficjalnie najwyższą temperaturę zmierzono w Opolu, gdzie było 37,1 

stopnia. Wśród najgorętszych miast znalazły się również Łódź - 36,7 stopnia, Tarnów - 36,6 stopnia, 

Kozienice - 36,4 stopnia, Sulejów - 36,2 stopnia oraz Legnica - 36,1 stopnia. Zbliżone temperatury 

wystąpiły w Kielcach, Warszawie, Krakowie, Katowicach i Rzeszowie. 

Dni upalne oraz fale upałów pociągają za sobą liczne ofiary śmiertelne, szczególnie wśród osób 

starszych i o słabszej kondycji41. Podczas dni upalnych stwierdzono ogólny wzrost umieralności o 13 – 

21%.  
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 Kozłowska - Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie 
człowieka. PAN IGiPZ, Monografie 4, Warszawa 
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 Kossowska-Cezak U., 2003,Współczesne ocieplenie a liczba dni charakterystycznych. Balneologia Polska, 45, 1–2, 92–100. 
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 Kossowska – Cezak U., Fale upałów i okresy upalne – metody ich wyróżniania i wyniki zastosowania, PRACE 
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Podczas fal upałów stwierdzono ogólny wzrost umieralności aż o 31% w stosunku do średniej rocznej, 

a z powodu chorób krążenia nawet o 84%.
42

 

Wzrost umieralności w okresie fal upałów związany jest nie tylko z wysoką temperaturą, lecz także z 

natężeniem promieniowania słonecznego oraz wysoką wilgotnością względną43
. 

2.2.2 ZAGROŻENIE MIEJSKĄ WYSPĄ CIEPŁA W WARUNKACH POLSKICH 

W Polsce badania dotyczące występowania MWC były prowadzone w różnym zakresie w kilku 

miastach – Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Krakowie. Poniżej pokrótce przedstawiono 

najważniejsze rezultaty i wnioski wynikające z tych badań. Szczegółowa analiza wyników została 

przeprowadzona dla Poznania, a wyniki badań dla pozostałych miast przedstawiono w sposób 

syntetyczny. 

Analiza dobowego przebiegu temperatury powietrza dla Poznania
44

 wykazała występowanie wyższej 

temperatury powietrza w centrum miasta oraz na obszarze o zabudowie blokowej aniżeli na terenie 

pozamiejskim. Od maja do września maksimum temperatury powietrza przypadało tu na godz. 15:00, 

natomiast od października do stycznia notowane było o godz. 12:00. Maksymalne różnice 

temperatury pomiędzy centrum miasta a obszarem pozamiejskim notowane były w sierpniu w 

godzinach 21:00–03:00, zaś minimalne w godzinach 06:00–12:00. Zimą (w styczniu) maksymalne 

wartości przypadały na godz. 00:00, zaś minimalne na godz. 09:00. Natężenie MWC dla centrum 

Poznania wynosiło średnio 0,7°C, a maksymalne 6,1°C. Miejska wyspa ciepła w Poznaniu 

charakteryzowała się rytmem dobowym. Najlepsze warunki sprzyjające kształtowaniu się dużej 

intensywności MWC (>3,0°C) pojawiały się najczęściej pomiędzy godziną 21:00 a 03:00. Wraz ze 

zwiększaniem się odległości od centrum następował spadek częstości występowania i intensywności 

MWC. Różnice temperatury między obszarem miejskim a pozamiejskim osiągały największe wartości 

latem i wiosną, a najmniejsze zimą. Charakterystykę natężenia MWC w 3 punktach receptorowych w 

Poznaniu przedstawiono na rysunku. 
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Rys. 10. Charakterystyka natężenia miejskiej wyspy ciepła w Poznaniu [°C] w okresie 05.2008 – 01.2009. Opracowanie 

własne IETU 

Analiza wpływu wybranych elementów meteorologicznych na natężenie MWC wykazała, że 

modyfikujący wpływ prędkości wiatru zaznacza się bardziej aniżeli wpływ zachmurzenia nieba. Łączna 

analiza tych parametrów pozwoliła określić najmniej korzystne warunki do powstawania MWC: 

zachmurzenie >6 i prędkość wiatru >3 m/s.  

Badania prowadzono także w innych miastach – Warszawie
45

, Wrocławiu46
, Łodzi47

 oraz Krakowie
48

. 

We wszystkich analizowanych miastach stwierdzono występowanie MWC o średniej intensywności 

0,8 – 1,2 °C. W przypadku dzielnic peryferyjnych takich jak Targówek w Warszawie MWC zaznaczała 

się bardzo słabo, jej natężenie wynosiło 0,2°C - 0,3°C w skali roku. Podczas badań wystąpiły także 

epizody odwrócenia wyspy ciepła, czyli powstania tzw. jeziora chłodu, stwierdzane najczęściej w 

okresie wiosny, w godzinach przedpołudniowych. Generalnie, w skali całego roku, bez względu na 

porę doby, największa intensywność występowała w warunkach małego zachmurzenia (poniżej 3/8 

stopnia) i małej prędkości wiatru (poniżej 2 m/s). Wzrost prędkości wiatru powyżej 5 m/s, bez 

względu na stopień zachmurzenia, powodował zanik lub znaczną redukcję intensywności MWC. Zimą 

w większości badanych miast warunki sprzyjające powstawaniu MWC występowały rzadziej niż w 

lecie, ze względu na częściej występujące układy cyklonalne, przy których panowała lepsza wymiana 

ciepła między centrum miasta a jego peryferiami. Jedynie w przypadku Krakowa stwierdzono większą 

intensywność MWC w okresie zimowym i wiosennym, uzasadniając to dużą emisją ciepła 
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z budynków. Maksymalne natężenie MWC dla Krakowa wynosiło około 7°C, dla Wrocławia 9°C, 

natomiast dla Łodzi 12°C. 

Podsumowując analizowane wyniki badań MWC w kilku dużych miastach Polski można stwierdzić, że 

średnia temperatura w centralnej części miast jest średnio o około 1°C wyższa niż na obszarach 

pozamiejskich. Różnica ta jest jednak wielkością zmienną i zależną od pory roku, pory dnia i 

warunków meteorologicznych. Na ogół najwyższe różnice występują w porze nocnej w okresie 

letnim, ale nie jest to regułą. Maksymalne różnice temperatury mogą być znacznie wyższe i wynosić 

6°C - 12°C. To zróżnicowanie może wynikać z wielkości poszczególnych miast, ale także z okresu 

prowadzenia badań i różnych długości serii pomiarowych. Na obszarach podmiejskich zjawisko MWC 

praktycznie nie występuje. Wszystkie dane pomiarowe z Polski dotyczą miast o liczbie mieszkańców 

miedzy 500 tys. – 1700 tys., dlatego podane parametry MWC należy traktować jako maksymalne. 

2.2.3 SMOG (KWAŚNY I FOTOCHEMICZNY) 

Rozróżnia się dwa typy smogu: smog zimowy nazywany również kwaśnym, redukującym, londyńskim 

oraz smog letni, fotochemiczny znany również pod nazwą smogu utleniającego lub typu Los Angeles. 

Zasadniczą różnicą pomiędzy obydwoma typami smogu jest obecność czy też brak odpowiednio 

wysokich stężeń ozonu49. 

W przypadku smogu zimowego głównymi składnikami są zanieczyszczenia emitowane bezpośrednio 

do atmosfery, przede wszystkim dwutlenek siarki i tlenki azotu oraz pył zawieszony. Występują też 

aerozole kwaśne, np. kwasu siarkowego, powstające w wyniku przemian emitowanych 

zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. 

W przypadku smogu letniego najważniejszymi zanieczyszczeniami są ozon, PAN (azotan nadtlenku 

acetylu), aldehydy, H2O2 i in., czyli zanieczyszczenia wtórne powstające w wyniku przemian 

chemicznych niektórych pierwotnych gazowych składników zanieczyszczeń w powietrzu. Decydujące 

znaczenie w powstawaniu smogu letniego mają procesy fotochemiczne, których zachodzenie w 

powietrzu inicjuje obecność lotnych związków organicznych (LZO), tlenków azotu i tlenku węgla. 

Obecność zanieczyszczeń powietrza jest warunkiem koniecznym powstania i istnienia smogu. Bez 

zanieczyszczeń powietrza smog nie powstanie. Nie jest to jednak warunek jedyny. Drugą grupę 

czynników stanowią warunki meteorologiczne. Dla obydwu typów smogu są one częściowo takie 

same (np. stany atmosfery utrudniające lub ograniczające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń), a 

częściowo odmienne (np. wysokie usłonecznienie i niska wilgotność powietrza odgrywają kluczowe 

znaczenie jedynie w przypadku tworzenia smogu letniego). Jeżeli wymienione powyżej warunki 

zostały spełnione oraz jeżeli stężenia zanieczyszczeń w powietrzu są wysokie, wyższe od 

dopuszczalnych, a epizody występowania tych podwyższonych stężeń nie są krótkotrwałe (np. 

30-minutowe), a wręcz przeciwnie, długotrwałe, to powstają warunki dla uznania sytuacji jako 

smogowej. W warunkach długotrwałego wysokiego usłonecznienia, jakie występują w wyniku zmian 

klimatu, sytuacje smogowe są również długotrwałe. 

  

                                                           

49 S. Godzik, S. Hławiczka, P. Poborski, Smog – przyczyny – skutki – przeciwdziałania, PIOŚ Biblioteka Monitoringu 
Środowiska, Warszawa 1995. 
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Smog zimowy 

Głównymi zanieczyszczeniami powietrza uczestniczącymi w tworzeniu smogu zimowego jest 

dwutlenek siarki i tlenki azotu oraz pył zawieszony. W okresie zimowym na terenach miast obecność 

wszystkich tych zanieczyszczeń jest w głównej mierze wynikiem spalania paliw w celu ogrzania 

budynków i mieszkań. Są one emitowane z emitorów o niewielkiej wysokości, bezpośrednio nad 

terenem miasta. 

Czynnikami wpływającymi na rozprzestrzenianie się, a właściwie rozcieńczanie, zanieczyszczeń w 

atmosferze są: prędkość wiatru, aktualna sytuacja baryczna (układy wyżowe i niżowe) oraz wielkość 

przestrzeni, w której zjawiska mieszania mogą zachodzić. Pogorszenie się rozprzestrzeniania 

następuje w sytuacji stanów inwersyjnych czyli takich, w których temperatura powietrza rośnie wraz 

z wysokością nad poziomem gruntu. W obszarach wystąpienia inwersji ruch powietrza jest znikomy. 

Emitowane zanieczyszczenia, znajdujące się wewnątrz tej warstwy na skutek braku możliwości 

rozprzestrzenienia się osiągają wysokie stężenia. 

Najwyższe stężenia zanieczyszczeń występują w okresie zimowym przy słonecznych, mroźnych 

wyżach, przy ciszy i bardzo słabych wiatrach, do 1-2 m/s. Jeżeli pogoda taka utrzymuje się nad 

miastem 3-4 dni, to stężenie zanieczyszczeń może wzrosnąć kilkukrotnie. Zjawisko to jest szczególnie 

wyraźne przy jednoczesnym zaleganiu nad miastem inwersji górnej, uniemożliwiającej 

rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w układzie pionowym, poza warstwę inwersyjną. Co prawda 

przestrzeń dla rozprzestrzeniania w układzie poziomym jest teoretycznie dalej nieograniczona, ale 

brak wiatru uniemożliwia transport zanieczyszczeń. 

Istotna jest również wysokość warstwy mieszania. Dla obszarów Europy Środkowej zauważa się tu 

stałą prawidłowość: tj. występowanie niskich wysokości warstwy mieszania w okresie zimy i 

podwyższania się tej warstwy w lecie. Oznacza to, że przy tej samej wielkości emisji na danym terenie 

może dojść do wielokrotnego wzrostu stężeń zanieczyszczeń w zimie, w stosunku do pory letniej. 

Przykładem typowego, zimowego epizodu smogowego na terenie Polski był 12 lutego 2012 roku, 

kiedy to wystąpiło najwyższe stężenie dobowe uśrednione dla wszystkich stanowisk pomiarowych w 

kraju. W tym dniu stężenia dobowe przekraczały dozwolone 50 μg/m3
 na ok. 82% stanowisk 

pomiarowych w kraju. 

W dniu 11 lutego 2012 roku Polska znajdowała się w zasięgu rozległych układów wyżowych, których 

centra znajdowały się nad Niemcami i Rosją. W ciągu kilku następnych dni panowała pogoda wyżowa, 

ze słabymi wiatrami z kierunków wschodnich i zmiennych, z niewielkim zachmurzeniem, co w 

godzinach nocnych prowadziło do znacznych nocnych spadków temperatury powietrza w 

przyziemnej warstwie atmosfery i utrzymujących się sytuacji inwersyjnych. Temperatura nocą 

spadała w wielu miejscach w Polsce poniżej -20 °C. Takie warunki meteorologiczne panujące nad 

większością obszaru Polski i związana z nimi zwiększona emisja pyłu z ogrzewania budynków, były 

powodem utrzymywania się złej jakości powietrza w Polsce. W dniu 11 lutego stężenie dobowe pyłu 

PM10 przekroczyło wartość 50 μg/m3
 na 91% stanowisk pomiarowych w kraju. W dniu 12 lutego 

uśrednione dla wszystkich stanowisk w kraju stężenie dobowe PM10 miało najwyższą dla całego roku 

wartość – 173 μg/m3. W tym dniu poziom informowania przekroczony był na 67 stanowiskach 

miejskich i podmiejskich (39%), a poziom alarmowy przekroczony był na 21 stanowiskach miejskich i 

podmiejskich (12%). 
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Po 13 lutego, wraz ze zmianą sytuacji barycznej, Polska stopniowo zaczęła się dostawać pod wpływ 

układów niżowych i stężenia PM10 zaczęły się w kolejnych dniach zmniejszać, najpierw na północy 

Polski, a potem, 15 lutego, na zachodzie kraju. W dniu 15 lutego na żadnym stanowisku nie wystąpiły 

stężenia wyższe od poziomu informowania
50

.  

Wyniki ze stacji monitoringu jakości powietrza z 2012 roku51
 wskazują, że w przypadku pyłu 

zawieszonego PM10 w 2012 roku wystąpiły 443 przypadki przekroczenia poziomu informowania (200 

μg/m3
 dla stężeń 24-godzinnych). Przekroczenia te wystąpiły na 102 stanowiskach pomiarowych, w 

11 województwach. Najwięcej dni z przekroczeniami poziomu informowania zanotowano w Żywcu 

(19 dni). W 2012 roku wystąpiło 76 przypadków przekroczenia poziomu alarmowego pyłu 

zawieszonego PM10 (300 μg/m3
 dla stężeń 24-godzinnych). Przekroczenia te wystąpiły na 35 

stanowiskach pomiarowych, w 8 województwach. Najwięcej dni z przekroczeniami poziomu 

alarmowego (po 5 dni) zanotowano na stanowiskach w Żywcu oraz w uzdrowisku Jelenia Góra – 

Cieplice. Pozostałe duże miasta Polski, w których w 2012 roku przekroczone zostały poziomy 

alarmowe PM10 to: Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice (na 2 stacjach), Kraków (na 2 stacjach), 

Poznań, Radom, Rybnik, Rzeszów, Sosnowiec, Tarnów oraz Zabrze. 

                                                           
50

 Jakość powietrza w Polsce w roku 2012 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska, Inspekcja ochrony środowiska, Warszawa 2013, http://powietrze.gios.gov.pl/~ 

gios/site/air/quality/type/R 

51
 Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2012, Inspekcja ochrony środowiska, Warszawa 2013, 

http://powietrze.gios.gov.pl/gios/site/air/quality/type/R 
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Rys. 11. Częstość przekroczeń dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego PM10 w największych miastach Polski w 2013 roku 
[Źródło: opracowanie własne IETU na podstawie danych PMŚ] 

Smog fotochemiczny 

W przypadku smogu letniego najważniejszymi zanieczyszczeniami go formującymi są 

zanieczyszczenia wtórne, głównie ozon i utleniacze, np. PAN, czyli zanieczyszczenia powstające w 

wyniku przemian chemicznych, z innych, pierwotnych gazowych składników zanieczyszczeń w 

powietrzu. Ozon w powietrzu atmosferycznym powstaje w reakcjach z udziałem tlenków azotu (NOx) 

(główne zanieczyszczenie komunikacyjne w miastach) i promieniowania słonecznego (procesy 

fotochemiczne).  

Wyniki ze stacji monitoringu jakości powietrza z 2012 roku prowadzonych na terenie całego kraju w 

ramach Państwowego Monitoringu Środowiska52
 wskazują, że w przypadku ozonu wartość poziomu 

informowania – 180 μg/m3
 dla stężeń 1-godzinnych – była przekroczona na 3 stanowiskach 

pomiarowych w miastach: Legnicy, Częstochowie oraz Dąbrowie Górniczej. 

                                                           
52

 Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2012, Inspekcja ochrony środowiska, Warszawa 2013, 
http://powietrze.gios.gov.pl/gios/site/air/quality/type/R 
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Na żadnym stanowisku pomiarowym w kraju w 2012 roku nie stwierdzono przekroczeń poziomu 

alarmowego, określonego dla stężeń 1-godzinnych na poziomie 240 μg/m3. Najwyższe stężenie 1-

godzinne ozonu wśród stacji miejskich zanotowano na stacji w Legnicy (185 μg/m3
). 

W wyniku oceny za rok 2012 na podstawie stężeń średnich rocznych ozonu przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego stwierdzono w 6 strefach. Są to następujące strefy: Aglomeracja Wrocławska, 

Aglomeracja Krakowska, Aglomeracja Warszawska, Aglomeracja Górnośląska, miasto Częstochowa 

oraz miasto Włocławek. 

2.3 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE  Z  PODATNOŚCIĄ NA ZMIANY KLIMATU 

2.3.1 ZABURZENIA CYRKULACJI POWIETRZA W MIEŚCIE 

Kaniony miejskie 

Jednym z kluczowych czynników pogarszających warunki przewietrzania oraz osłabiających cyrkulacje 

powietrza w miastach jest występowanie złożonych struktur pionowych, tzw. „kanionów ulicznych”. 

Zabudowa tego typu stanowi charakterystyczny układ urbanistyczny każdego miasta i występuje 

zazwyczaj wzdłuż szlaków komunikacyjnych. 

Obecność kanionów ulicznych w miastach powoduje obniżenie prędkości wiatru i wzrost turbulencji, 

z kolei wzdłuż wysokich budynków może dochodzić do zwiększenia prędkości wiatru. Kaniony uliczne 

utrudniają rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń komunalnych oraz zanieczyszczeń pochodzących 

z transportu samochodowego, w wyniku czego dochodzi do ich kumulacji na małym obszarze. 

Za niekorzystne zjawiska, jakie wywołują zanieczyszczenia powietrza, oprócz czynników związanych 

z emisjami oraz układem urbanistycznym miasta, odpowiada także specyficzna kombinacja 

warunków meteorologicznych, której występowanie nasila się w ostatnich latach w wyniku zmian 

klimatu, czego skutkiem jest wzmożone występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Tak więc 

występowanie w dużym zagęszczeniu pionowej zabudowy miasta nie stanowi samo w sobie 

zagrożenia. Dopiero w połączeniu z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (niska prędkość 

wiatru, niska wysokość warstwy mieszania) w warunkach wzmożonej emisji zanieczyszczeń 

powietrza, kaniony uliczne stają się charakterystycznym zagrożeniem każdego dużego miasta. 

Główne zanieczyszczenia występujące w kanionach ulicznych w wyniku emisji ze źródeł 

komunikacyjnych i komunalnych to przede wszystkim: NO2, NOX, ale również pyły PM2.5 i PM10, 

Lotne Związki Organiczne (LZO), benzen oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).  

W wyniku znacznej dobowej i sezonowej zmienności występowania czynników związanych z emisjami 

oraz warunkami meteorologicznymi, okresowo dochodzi do występowania ponadnormatywnych 

stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych w polskich miastach. Do oceny zanieczyszczenia powietrza ze 

źródeł komunikacyjnych aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców, wykorzystano dane PMŚ 

o średniorocznych stężeniach NO2 w powietrzu
53

. 

Jak wskazują dane PMŚ za lata 2010-2012, wyższe stężenia pyłów odnotowywane są na tzw. stacjach 

komunikacyjnych monitoringu powietrza, w pobliżu ruchliwych arterii, niż na stacjach tła miejskiego 

                                                           
53

 Jakość powietrza w Polsce w roku 2010 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach PMŚ, IOŚ Warszawa 2011-

2013. 
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w obrębie tego samego miasta, np. w Krakowie przy al. Krasińskiego, Katowicach przy al. 

Górnośląskiej, czy też w Warszawie przy al. Niepodległości. Jest to spowodowane właśnie kumulacją 

zanieczyszczeń, szczególnie zanieczyszczeń komunikacyjnych, w kanionach ulicznych, na co wpływ 

mają utrudnione warunki przewietrzania. 

Wartości stężeń średniorocznych NO2 uzyskane z pomiarów w rozważanych lokalizacjach mieściły się 

w granicach od 14 µg/m3
 do 48 µg/m3

 (Rys. 12). W latach 2010-2012 najwyższe stężenia 

otrzymywano na stacjach zlokalizowanych w Aglomeracjach: Krakowskiej, Wrocławskiej, 

Górnośląskiej i Warszawskiej, a także w miastach takich jak: Bielsko-Biała, Częstochowa czy 

Włocławek. 

 

Rys. 12. Średnioroczne stężenia NO2 w latach 2010-2012.Opracowanie własne IETU 

Z kolei najniższe stężenia NO2 uzyskiwano w Aglomeracji Białostockiej, Bydgoskiej i Trójmiejskiej oraz 

w miastach takich jak: Elbląg, Olsztyn, Płock i Wałbrzych. W Aglomeracji Krakowskiej dopuszczalny 

poziom NO2 w powietrzu atmosferycznym został przekroczony w trzech kolejno analizowanych latach 

i wahał się w zakresie 43,3 µg/m3 do 45 µg/m3
. Dopuszczalne poziomy NO2 w powietrzu nie zostały 

także dotrzymane na stacjach pomiarowych położonych w Aglomeracji Wrocławskiej w 2011 roku (48 

µg/m3), w 2011 roku w Częstochowie (43 µg/m3) oraz w 2012 roku we Włocławku (41 µg/m
3
). 

Brak lub ograniczone przewietrzanie 

Prognozowane zmiany klimatyczne w Polsce sprawiają, że warunki pogodowe, w tym występowanie 

bardzo silnych wiatrów oraz długich okresów bezwietrznej pogody, stają się coraz to bardziej 

nieprzewidywalne. W ostatnich latach obserwuje się coraz częstsze pojawianie się bardzo dużych 

prędkości wiatrów (średnia 10-minutowa prędkość 5-6 m/s, w porywach 11 m/s) trwających wiele 

godzin lub nawet kilka dni. Jest to przede wszystkim związane z występowaniem północno-

zachodniej, północnej, zachodniej i południowo zachodniej cyklonicznej cyrkulacji powietrza oraz pod 

warunkiem wystąpienia poziomego gradientu ciśnienia co najmniej 100 hPa/100 km. 

Najbardziej narażonymi na wystąpienie maksymalnych pędności wiatru są: środkowa i wschodnia 

część Pobrzeża Słowińskiego od Koszalina po Rozewie i Hel oraz szeroki, równoleżnikowy pas Polski 

północnej po Suwalszczyznę, rejon Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego, Pogórza Śląskiego i 
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Podhala oraz Pogórza Dynowskiego, centralna część Polski z Mazowszem i wschodnia część 

Wielkopolski
54

. 

Z kolei rozkład występowania dni bezwietrznych na obszarze Polski jest znacznie zróżnicowany, a 

sumaryczna liczba dni z tego typu pogodą jest większa niż pół roku. Najwięcej dni bezwietrznych w 

zakresie pomiędzy 240 a 260 występuje w paśmie południowym oraz części północno-wschodniej 

Polski. 

Z kolei najkrótsze okresy ciszy wietrznej w zakresie pomiędzy 180 a 200 dni są odnotowywane 

w pasie przybrzeżnym oraz w okolicy Suwałk, a także w centralnej części kraju55
. 

2.3.2 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA 

Ocena wpływu zmian klimatu na gatunki i siedliska chronione w Polsce jest przedmiotem raportu z 

2012 roku
56. W raporcie dokonano oceny wpływu zmian klimatu na poszczególne gatunki i siedliska 

chronione w Polsce, przeanalizowano potencjalny dodatkowy wpływ antropogeniczny wynikający z 

działań adaptacyjnych oraz nakreślono możliwe kierunki działań dla administracji ochrony przyrody 

różnych szczebli.  

W przeprowadzonej ocenie dobrane zostały następujące czynniki klimatyczne: 

a. Większa frekwencja deszczy nawalnych i powodzi nawalnych (Flash-Floods);  

b. Rosnąca frekwencja epizodów suszy hydrologicznej,  

c. Zmniejszenie zasięgu i czasu trwania wiosennych zalewów dolin rzecznych;  

d. Rosnąca frekwencja epizodów wysokiej temperatury i niedoboru opadów (susza 

atmosferyczna);  

e. Spadająca frekwencja dni z temperaturą poniżej 0⁰C;  

f. Spadająca frekwencja dni z mrozem (poniżej -10⁰C);  

g. Malejąca frekwencja dni z utrzymującą się pokrywą śnieżną;  

h. Wzrost frekwencji silnych wiatrów;  

i. Wzrost frekwencji spóźnionych przymrozków;  

j. Oddziaływania antropogeniczne wynikające z adaptacji do zmian klimatu, np. zwiększony 

pobór wody na cele nawodnień upraw i socjalno-bytowe, zabudowa morskich brzegów dla 

ochrony przed sztormami, zwiększona presja turystyczna na wybrzeżu Bałtyku, budowa 

zbiorników retencyjnych, zabudowa hydrotechniczna rzek, potoków i estuariów.  

Określenie potencjalnego wpływu zmian klimatycznych zostało wykonane w oparciu o metodę 

ekspercką przy uwzględnieniu ocen cząstkowych dla czynników klimatycznych oraz składowych 

mających wpływ na ogólną wrażliwość. Analizowane siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i 
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zwierząt stanowiące przedmiot ochrony na obszarach Natura 2000, wykazują bardzo zróżnicowaną 

wrażliwość na zmiany klimatyczne. Zróżnicowanie widoczne jest zarówno pomiędzy typami siedlisk, 

jak i pomiędzy grupami systematycznymi roślin i zwierząt oraz w obrębie poszczególnych rodzin i 

gromad. Należy jednak również brać pod uwagę fakt, że niekiedy „wrażliwość” oznacza posiadanie 

przez pewne siedliska i gatunki cech, predestynujących je do pozytywnej reakcji na zmiany 

klimatyczne. 

Zasadniczo jednak w większości przypadków wskazuje się w ocenie na wpływ niekorzystny, 

wynikający zarówno z obserwowanego w ciągu ostatnich dekad tempa i skali zmian klimatycznych, 

jak i silnych wpływów antropogenicznych. Wybrane czynniki wrażliwości, które mogą być istotne w 

przypadku położenia obszarów chronionych na terenach miejskich są następujące: 

Występowanie na niewielkich powierzchniach (niewielka liczba stanowisk) skupionych tylko w 

jednym rejonie kraju lub rozmieszczonych wyspowo oznacza zwiększone ryzyko utraty znaczącej lub 

całej powierzchni siedliska lub stanowisk gatunku, w razie zaistnienia lokalnie skrajnie niekorzystnych 

oddziaływań związanych ze zjawiskami katastrofalnymi, ekstremalnymi stanami pogody lub 

przedłużającymi się niekorzystnymi wpływami zmian klimatycznych.  

Zły stan zachowania siedliska lub gatunku– rozumiany jako ogólna kondycja, będąca wypadkową 

oddziaływań na siedlisko lub gatunek. Nawet stosunkowo niewielki negatywny wpływ może 

oddziaływać w sposób skumulowany z dotychczas występującymi czynnikami stresogennymi, 

doprowadzając do dalszego pogorszenia specyficznej struktury i funkcji, a w skrajnych przypadkach 

nawet do zaniku siedliska, czy stanowiska roślin. Najbardziej wrażliwe są siedliska, dla których 

kluczowe wskaźniki fizyczne, chemiczne, czy ekologiczne (zwłaszcza te kształtowane przy 

bezpośrednim lub pośrednim udziale czynników klimatycznych) są złe lub niezadowalające. 

Niewielka zdolność do regeneracji np. po wystąpieniu zjawisk o charakterze katastrofalnym lub po 

długotrwałym okresie oddziaływania niekorzystnych czynników. 

Na podstawie analizy wybranych cech dla wszystkich będących przedmiotem ochrony na obszarach 

Natura 2000 siedlisk przyrodniczych, roślin oraz zwierząt określony został w raporcie GDOŚ stopień 

wrażliwości na zmiany klimatyczne, a następnie oceniono siłę oddziaływania poszczególnych 

czynników klimatycznych otrzymując informację, na które siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt 

wpływ przewidywanych zmian klimatycznych będzie największy, z uwzględnieniem stopnia 

wrażliwości poszczególnych gatunków roślin i zwierząt.  

W wyniku prowadzonej analizy, najistotniejsze okazały się czynniki klimatyczne wpływające na zasoby 

wody w środowisku, tj. długotrwałe okresy bezdeszczowe prowadzące do suszy hydrologicznej oraz 

zwiększona frekwencja okresów upalnych powodujących susze atmosferyczne, które mogą w 

bezpośredni sposób oddziaływać na siedliska i gatunki lub trwając przez dłuższy czas przyczyniać się 

do powstania suszy glebowej i hydrologicznej.  

Kolejnym ważnym czynnikiem jest zmniejszenie grubości oraz czasu zalegania pokrywy śnieżnej, co 

jest istotne zarówno ze względu na kształtowanie zasobów wodnych, jak i stan zachowania 

ekosystemów wysokogórskich oraz związanych z nimi roślin i zwierząt - w zakresie temperatur 

niskich. 

Ocena prowadzona w niniejszym opracowaniu dla wszystkich obszarów Natura 2000 w Polsce ma 

charakter przybliżony i uwzględnia ograniczoną liczbę czynników – stopień zagrożenia 
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poszczególnych gatunków i siedlisk oraz ich znaczenie z punktu widzenia ogólnej powierzchni siedlisk 

oraz ogólnej liczebności gatunków. 

Niemniej jednak jej wyniki mogą stanowić punkt wyjścia do prowadzenia bardziej szczegółowych 

badań i analiz oraz dodatkową wskazówkę dla podmiotów opracowujących szczegółowe założenia 

dotyczące zarządzania i monitoringu na poszczególnych obszarach Natura 2000.  

Powyżej przedstawiona ocena dotyczy wszystkich obszarów Natura 2000 w Polsce. W szczególności 

odnosi się do tych obszarów, które położone są w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Aby 

pokazać skalę zjawiska, w tabeli poniżej przedstawiono procentowy udział obszarów Natura 2000 w 

całkowitej powierzchni poszczególnych miast. 

Średnia powierzchnia obszaru analizowanych miast pokryta przez Obszary Natura 2000 (parki 

narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) wynosi 6,25%. W 10 miastach nie występują 

takie obszary. Największa powierzchnia zajęta przez te formy przyrodnicze występuje w Elblągu, 

Gdyni i Rybniku (40 – 47%).  

Tabela 6. Obszary Natura 2000 w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 

miasto 
% obszaru miasta pokryty 

obszarami Natura 2000 
miasto 

% obszaru miasta pokryty 

obszarami Natura 2000 

Legnica  0,00% Częstochowa  0,76% 

Zielona Góra  0,00% Katowice  0,77% 

Opole  0,00% Gorzów Wielkopolski  0,92% 

Chorzów  0,00% Białystok  1,02% 

Ruda Śląska  0,00% Koszalin  1,36% 

Sosnowiec  0,00% Włocławek  1,80% 

Tychy  0,00% Wrocław  1,96% 

Zabrze  0,00% Dąbrowa Górnicza  2,27% 

Szczecin  0,00% Bydgoszcz  6,06% 

Radom  0,00% Łódź  6,99% 

Rzeszów  0,07% Warszawa  8,43% 

Kalisz  0,07% Gdańsk  10,29% 

Tarnów  0,13% Kraków  14,87% 

Lublin  0,17% Kielce  15,33% 

Poznań  0,22% Wałbrzych  16,37% 

Olsztyn  0,22% Bielsko-Biała  23,27% 

Bytom  0,32% Elbląg  40,40% 

Toruń  0,41% Gdynia  40,84% 

Gliwice  0,42% Rybnik  47,26% 

Płock  0,67% Średnia 6,25% 

Zagrożenie terenów zieleni w miastach spowodowane jest tymi samymi czynnikami zmiany klimatu, 

co dla obszarów Natura 2000. Inne są natomiast skutki oddziaływania tych czynników zarówno ze 

względu na stopień wrażliwości jak też rolę, jaką odgrywają na terenach miejskich obszary Natura 

2000 i tereny zieleni.  

Dla celów planu adaptacji istotne jednakże są przede wszystkim działania, jakie należy prowadzić, aby 

ograniczyć negatywne skutki zarówno na obszarach Natura 2000 jak i na terenach zieleni w miastach. 
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Średnie pokrycie analizowanych miast terenami zieleni wynosi 32.4%. W grupie miast, gdzie udział 

zieleni nie przekracza 20%, znajdują się: Kalisz, Rzeszów, Łódź, Radom, Tarnów, Kraków, Płock. 

Miasta, w których ponad połowa obszaru pokryta jest roślinnością, to: Katowice, Gdynia i Zielona 

Góra. 

Tabela 7. Obszary zieleni w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 

miasto 
% obszaru miasta 

pokryty zielenią 
miasto 

% obszaru miasta 

pokryty zielenią 

Kalisz  9,50% Białystok  34,23% 

Rzeszów  10,86% Elbląg  34,97% 

Łódź  15,36% Chorzów  37,19% 

Radom  16,00% Zabrze  37,43% 

Tarnów  16,57% Toruń  37,45% 

Kraków  19,16% Sosnowiec  38,45% 

Płock  19,94% Wałbrzych  39,20% 

Opole  22,33% Tychy  39,69% 

Legnica  23,13% Szczecin  39,89% 

Gliwice  23,32% Bydgoszcz  39,91% 

Lublin  23,85% Bytom  40,11% 

Częstochowa  24,49% Rybnik  40,73% 

Bielsko-Biała  26,22% Dąbrowa Górnicza  41,88% 

Gorzów Wielkopolski  28,89% Ruda Śląska  41,90% 

Gdańsk  29,42% Włocławek  42,18% 

Warszawa  29,72% Koszalin  47,40% 

Wrocław  30,84% Katowice  51,74% 

Poznań  31,26% Gdynia  54,66% 

Olsztyn  32,98% Zielona Góra  56,29% 

Kielce  34,08% Średnia 32,39% 

2.3.3 USZCZELNIANIE TERENU - ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z SUBURBANIZACJI 

Uszczelnianie lub inaczej zasklepianie gruntów to konsekwencja rozrostu miast i zajmowania coraz to 

nowych terenów na cele inwestycyjne, pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności. Procesy 

uszczelniania terenu to zwiększanie powierzchni utwardzonych i nieprzepuszczalnych: terenów pod 

zabudowę mieszkaniową, usługową i produkcyjną oraz infrastrukturę transportową, przy 

równoczesnym ubytków terenów biologicznie czynnych. Procesy te w kontekście zmian klimatu mogą 

urastać do zagrożeń miejskich. Dodatkowym czynnikiem wzmagającym procesy uszczelniania 

gruntów jest niekontrolowana suburbanizacja. 

Zagospodarowanie terenów podmiejskich i otwartych terenów zielonych funkcjami mieszkaniowymi i 

usługowymi z jednej strony jest postrzegane jako proces ekspansji miasta na nowe tereny, które 

oferują mieszkańcom komfort życia, oddalenie od miejskiego zgiełku i kontakt z zielenią, z drugiej 

natomiast powodują zjawisko rozlewania się miasta, konieczność łączenia jego centrum z odległymi 

suburbiami systemem transportowym, prowadzenie dodatkowej infrastruktury komunalnej. 

Presja inwestycyjna na otwarte tereny podmiejskie oraz terenochłonność rozwiązań 

komunikacyjnych i lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych to dodatkowe czynniki 

zwiększające stopień uszczelnienia terenu, który wzrasta z roku na rok. Analizując stopień 
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uszczelnienia terenu w 39 większych miastach polskich możemy stwierdzić, że procent powierzchni 

zasklepionej w badanych miastach waha się między 16,41 (Wałbrzych), a 42,38 (Warszawa) i w 

głównej mierze jest pochodną dynamiki procesów inwestycyjnych. 

Spadek terenów biologicznie czynnych w miastach jest naturalną konsekwencją uszczelniania 

terenów miejskich, a to skutkuje zwiększeniem spływu powierzchniowego i ograniczeniem zdolności 

retencjonowania wody przez obszary miejskie. Powoduje również wzrost konfliktów i barier 

przestrzennych oraz zaburzenia w funkcjonowaniu naturalnych ekosystemów miejskich. Wszystko to 

wzmaga podatność terenów miejskich na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. 

 
Rys. 13. Uszczelnienie terenu w Polsce [Źródło: opracowanie własne IETU na podstawie „Degree of soil sealing”, EEA, 2013] 
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Tabela 8. Powierzchnia zasklepiona w analizowanych miastach 

Miasto Powierzchnia miasta (km²) 
Powierzchnia zasklepiona 

(km
2
) 

% powierzchni 

zasklepionej w mieście 

Wałbrzych  84,70 13,90 16,41 

Koszalin  98,34 17,69 17,99 

Rybnik  148,36 26,91 18,14 

Dąbrowa Górnicza  188,73 35,44 18,78 

Szczecin  300,55 58,74 19,54 

Opole  96,55 19,33 20,02 

Tychy  81,81 16,83 20,58 

Gorzów Wielkopolski  85,72 18,13 21,15 

Włocławek  84,32 17,90 21,23 

Bielsko-Biała  124,51 26,74 21,47 

Gliwice  133,88 30,42 22,72 

Płock  88,04 20,43 23,21 

Rzeszów  116,36 27,43 23,57 

Kalisz  69,42 16,51 23,78 

Częstochowa  159,71 38,30 23,98 

Zabrze  80,40 19,69 24,49 

Gdynia  135,14 33,46 24,76 

Elbląg  79,82 19,95 24,99 

Łódź  293,25 73,69 25,13 

Gdańsk  261,96 67,28 25,68 

Olsztyn  88,33 23,75 26,89 

Kielce  109,65 29,84 27,22 

Wrocław  292,82 79,98 27,31 

Ruda Śląska  77,73 21,27 27,36 

Bytom  69,44 19,05 27,43 

Bydgoszcz  175,98 48,75 27,70 

Legnica  56,29 15,63 27,77 

Katowice  164,64 45,88 27,87 

Tarnów  72,38 20,56 28,40 

Toruń  115,72 33,34 28,81 

Kraków  326,85 94,45 28,90 

Sosnowiec  91,06 27,03 29,68 

Lublin  147,47 44,74 30,34 

Poznań  261,91 79,52 30,36 

Zielona Góra  58,34 18,36 31,47 

Radom  111,80 35,85 32,07 

Białystok  102,13 41,29 40,43 

Chorzów  33,24 13,60 40,91 

Warszawa  517,24 219,23 42,38 
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Rys. 14. Uszczelnienie terenu w Województwie Śląskim [Źródło: opracowanie własne IETU na podstawie „Degree of soil 

sealing”, EEA, 2013] 

Streszczenie rozdziału 

Zagrożenia w miastach polskich związane ze zmianami klimatu nie odbiegają charakterem od innych 

miast europejskich w tej samej strefie. Istotne jest wskazanie na skalę tych zagrożeń wynikającą ze 

znacznego stopnia zurbanizowania obszaru Polski a także związaną z innymi czynnikami 

decydującymi o stopniu wrażliwości polskich miast na skutki zmian klimatu. Wskazano na zagrożenia 

związane z występowaniem opadów z wyszczególnieniem zjawisk powodziowych oraz susz. W 

rozdziale wskazano i scharakteryzowano specyficzne zagrożenia miejskie występujące w Polsce. 

Szczególnym zagrożeniem dla gospodarki wodnej kraju są powodzie. Omówiono czynniki powodujące 

powstawanie poszczególnych typów powodzi, w tym opadowych, roztopowych, zimowych i 

sztormowych oraz wskazano rejony ich występowania odwołując się do konkretnych przykładów. 

Częstym zjawiskiem w Polsce jest susza meteorologiczna spowodowana deficytem lub brakiem 

opadów i wysoką temperaturą powietrza, natomiast dalsze fazy susz występują stosunkowo rzadko. 

Rośnie zagrożenie miast związane z ekstremami temperaturowymi. W tej części opracowania 

przedstawiono wyniki badań miejskiej wyspy ciepła (MWC) w miastach Polski, z których między 

innymi wynika, że średnia temperatura w centralnej części miast jest średnio około 1°C wyższa w 

porównaniu z obszarami pozamiejskimi. 
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Omówiono także zagrożenie stanami smogowymi, w tym smogu zimowego, którego występowanie 

jest najbardziej prawdopodobne w pasie południowym kraju. Podatność polskich miast na zmiany 

klimatyczne osłabia występowanie tzw. „kanionów miejskich”, w których kumulują się 

zanieczyszczenia, szczególnie w pobliżu ruchliwych arterii komunikacyjnych. Ponadto prognozy dla 

Polski wskazują na problemy z brakiem lub ograniczonym przewietrzaniem. Skutki zmian klimatu są 

łagodzone dzięki różnorodności biologicznej. W opracowaniu przeprowadzono wstępną ocenę 

obszarów Natura 2000 w Polsce oraz zieleni miejskiej występujących na terenie miast powyżej 100 

tys. mieszkańców. Funkcje ekosystemów zagrożone są przez zasklepianie gleb, które jest głównie 

spowodowane procesami inwestycyjnymi. Udział powierzchni zasklepionej w badanych miastach 

wynosi od 16% do 42%.  

3 UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA MIEJSKIEJ POLITYKI ADAPTACYJNEJ 

Kształtowanie miejskiej polityki adaptacyjnej jest zadaniem obejmującym szeroki zakres zagadnień 

oraz angażującym zróżnicowane grono partnerów-organów publicznych, instytucji naukowych oraz 

organizacji społecznych. Zewnętrzne uwarunkowania kształtowania tej polityki definiują również 

dokumenty o charakterze strategicznym i programowym opracowywane na szczeblu krajowym oraz 

odpowiadające im dokumenty i działania realizowane na różnych szczeblach terytorialnego podziału 

kraju, głównie wojewódzkim i lokalnym. Przy analizie możliwości adaptacji polskich miast do zmian 

klimatu, ważne jest uwzględnienie uwarunkowań lokalizacyjnych i specyfiki regionalnej, jak również 

ocena braków i słabości polityki miejskiej w kontekście nowych wyzwań.  

Punktem wyjściowym do oceny uwarunkowań miejskiej polityki adaptacyjnej jest dokument 

„Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, z 

perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) opracowany w Ministerstwie Środowiska w ramach realizacji 

strategii europejskiej dotyczącej zmian klimatu. Dokument ten wskazuje cele i kierunki działań 

adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach. Wśród nich 

znalazły się: gospodarka wodna, gospodarka przestrzenna i obszary zurbanizowane, różnorodność 

biologiczna, energetyka, budownictwo, transport, zdrowie, które są związane z problematyką 

niniejszego opracowania oraz rolnictwo, leśnictwo, obszary NATURA 2000, obszary górskie, strefa 

wybrzeża. Analizę kształtowania miejskiej polityki adaptacyjnej przeprowadzono z uwzględnieniem 

jej uwarunkowań w wymiarze strategicznym, prawnym i organizacyjnym, występujących na trzech 

głównych poziomach : krajowym, wojewódzkim i lokalnym (miejskim).  
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Poziom 

Uwarunkowania 

strategiczne prawne organizacyjne  

Krajowy 

Dokumenty: SPA2020, KPZK 

2030  Krajowa Polityka 

miejska (projekt), KSRR 2010-

2020: Regiony, Miasta, 

Obszary wiejskie. 

Dyrektywy, ustawy  organy administracyjne, instytucje 

naukowo- badawcze, 

Wojewódzki 

Dokumenty strategiczne i 

programowe: tj. RPO, Plany 

Zagospodarowania 

Przestrzennego województw, 
Programy wojewódzkie 

ustawy, akty 

wykonawcze 

organy publiczne, instytucje 

naukowo- badawcze, agencje i 

fundacje rozwoju, stowarzyszenia 

ogólnokrajowe (SARP, TUP),  

Lokalny (miejski) 

Dokumenty: Strategie 

miejskie, Studium 

uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego gmin 

ustawy, akty 

wykonawcze, prawo 

miejscowe- (mpzp) 

organy publiczne, instytucje 

naukowo- badawcze, agencje  

rozwoju, fundacje  

i stowarzyszenia  

Na każdym z trzech57
 poziomów terytorialnego podziału kraju można zdefiniować stopień 

przygotowania do prowadzenia polityki adaptacyjnej biorąc pod uwagę trzy ww. grupy 

uwarunkowań. 

Uwarunkowania strategiczne  

Poziom krajowy 

Na poziomie kraju głównymi dokumentami wyznaczającymi uwarunkowania miejskiej polityki 
adaptacyjnej są : 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, z 

perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) – przywołany na stronie 4,18 i 51 niniejszego opracowania. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) jest dokumentem 

strategicznym przyjętym przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 roku, obejmującym szerokie 

spektrum zagadnień dotyczących zagospodarowania przestrzeni Polski- „W dokumencie 

przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie najbliższych 

dwudziestu lat, określono cele i kierunki polityki zagospodarowania kraju służące jej urzeczywistnieniu 

oraz wskazano zasady oraz mechanizmy koordynacji i wdrażania publicznych polityk rozwojowych 

mających istotny wpływ terytorialny. Tym samym KPZK 2030 ma wiele cech strategii 

ogólnorozwojowej, łącząc elementy zagospodarowania przestrzennego z czynnikami rozwoju 

społeczno-gospodarczego” 58
. W dokumencie tym poświęcono wiele miejsca miastom, ich znaczeniu, 

roli w kształtowaniu polityki rozwojowej państwa oraz uwarunkowaniom prawidłowego ich 

funkcjonowania. Natomiast zagadnienia związane ze zmianami klimatu przewijają się przez 

dokument zarówno w części dotyczącej uwarunkowań KPZK, jak w przyjętej wizji. Kwestie zmian 

klimatu najsilniej zostały zaakcentowane w celu 5 dokumentu - „Zwiększenie odporności struktury 

przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa energetycznego oraz 
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 Poziom powiatu nie został ujęty z uwagi na brak kompetencji związanych z polityką miejską. Miasta na prawach powiatu 
są analizowane głównie jako ośrodki miejskie wpisane w strukturę sieci osadniczej kraju.  
58

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/~ 

Polityka_przestrzenna/KPZK 
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kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa”. W celu tym 

wskazano na zabezpieczenie przestrzeni przed ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi i 

antropogenicznymi poprzez rozwój i doskonalenie instrumentów i działań o charakterze 

regulacyjnym, planistycznym i inwestycyjnym. 

W KPZK 2030 szczególna uwaga kierowana jest ku miejskim obszarom funkcjonalnym, które przez 

swoją strukturę i powiązania wewnętrzne mogą zapewnić organizmom miejskim większą odporność 

na zmiany klimatu. Zdefiniowane w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
59

 miejskie 

obszary funkcjonalne „są układami osadniczymi ciągłymi przestrzennie, złożonymi z odrębnych 

administracyjnie jednostek. Obejmują zwarty obszar miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalnie 

strefę zurbanizowaną”. W świetle tej definicji obszary miejskie postrzegane są wraz z otaczającą je 

strefą zewnętrzną, która charakteryzuje się mniej intensywną zabudową i większą ilością powierzchni 

biologicznie czynnych, jako czynnik zwiększający odporność całego obszaru na zmiany klimatu. 

Większa retencyjność takiego obszaru i korzystniejsze, wynikające z rozkładu zabudowy bilanse, w 

tym bilans promieniowania i wodny, stanowią swoiste wzmocnienie odporności miejskiego obszaru 

funkcjonalnego. 

Krajowa Polityka Miejska (projekt) 

Zagadnienia adaptacji miast i obszarów zurbanizowanych do zmian klimatu znalazły się w projekcie 

Krajowej Polityki Miejskiej (KPM)
60

. Zawarta w tym dokumencie wizja rozwoju polskich miast – 

”Polskie miasta w widoczny sposób ograniczają zużycie zasobów, w tym zwłaszcza energii i coraz 

lepiej przygotowują się do skutków zmian klimatu”, jak i cel operacyjny KPM oraz cele szczegółowe 

pozostają w bliskim związku z zagadnieniami adaptacji miast do zmian klimatu. Bezpośrednie 

odwołania do tych problemów zawiera cel 4 - Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków 

miejskich, w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji, w 

którym proces rozlewania się miast (niekontrolowana suburbanizacja) wskazany jest jako jedno z 

zagrożeń prawidłowego funkcjonowania miasta, a tym samym jako czynnik zwiększający jego 

wrażliwość na skutki zmian klimatu. Wśród nakreślonych w Krajowej Polityce Miejskiej wątków 

tematycznych znalazły się dwa, które w sposób bezpośredni dotykają zagadnień adaptacyjności 

miast. Są nimi: ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie obszarami 

miejskimi. Również w innych częściach tego dokumentu pojawia się szereg odniesień nie wprost 

związanych z zagadnieniami adaptacji miast, np. w wątku dotyczącym rewitalizacji postrzeganej jako 

odpowiedź na problem odpływu mieszkańców na obszary podmiejskie i towarzyszące temu 

procesowi zajmowanie terenów niezabudowanych i otwartych terenów zielonych.  

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR)-

przyjęta 13 lipca 2010 r. przez Radę Ministrów, obejmuje zarówno zagadnienia rozwoju miasta jak i 

kwestie klimatyczne definiując je równorzędnie jako wyzwania strategiczne polityki regionalnej
61

.  

Wszystkie powyższe dokumenty strategiczne odnoszą się zarówno do zagadnień polityki miejskiej, 

znaczenia i kierunków rozwoju miast, jak i do problematyki zmian klimatu. Nie zawsze jest widoczne 

mocne powiązanie tych dwóch obszarów problemowych, co wynika w dużej mierze z wcześniejszych 
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 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/~ 

polityka_przestrzenna/kpzk/strony/koncepcja_przestrzennego_zagospodarowania_kraju.aspx 
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 Projekt krajowej Polityki Miejskiej ( marzec 2014) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 
61

 Dokument KSRR ,Ministerstwo Rozwoju 

Infrastrukturyhttp://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Documents/KSRR_13_07_2010.pdf 
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w stosunku do SPA 2020 terminów ich opracowywania. Niemniej na poziomie krajowym dokumenty 

strategiczne tworzą mocne ramy strategiczne do prowadzenia polityki adaptacji do zmian klimatu. 

Poziom regionalny (wojewódzki) 

Przygotowanie przestrzeni polskich miast do nowych uwarunkowań klimatycznych jest jednym z 

najważniejszych wyzwań, stojących przed kreującymi ich rozwój - władzami samorządowymi i 

planistami. Na poziomie regionalnym strategiczny wymiar tych zagadnień związany będzie z 

szeregiem dokumentów. Są nimi: 

· Strategie rozwoju województw 

· Regionalne Programy Operacyjne 

· Inne strategie i programy wojewódzkie 

· Plany zagospodarowania województwa  

· Plany Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w tym obszarów metropolitalnych. 

 

Jakkolwiek zagadnienie adaptacji do zmian klimatu jest stosunkowo nowe i nie pojawia się wprost w 

większości wyżej wymienionych dokumentów, jest widoczne w kilku przygotowywanych do nich 

prognozach. Przykładami takich dokumentów jest Prognoza oddziaływania na środowisko do 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz Prognoza oddziaływania na 

środowisko dla Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2013. Oba te dokumenty zwracają 

uwagę na potrzebę adaptacji do zmian klimatu, mimo, że problematyka adaptacji nie jest wskazana 

jako obowiązująca w zakresie dokumentu prognozy. Świadczy to zarówno o wzrastającej wśród 

gremiów naukowych i eksperckich świadomości problematyki zmian klimatu, jak również o potrzebie 

wprowadzania zagadnień adaptacyjności do dokumentów strategicznych na szczeblu regionalnym. 

Poziom lokalny (miejski) 

Wielość i zróżnicowanie powiązań i interakcji pomiędzy zagospodarowaniem przestrzennym miasta, 

a jego klimatem decyduje o tym, że planowanie przestrzenne stanowić będzie o powodzeniu działań 

adaptacyjnych w obszarach miejskich. Co więcej, w obszarze planowania przestrzennego i urbanistyki 

będą miały często miejsce rozstrzygnięcia strategiczne decydujące o perspektywicznych kierunkach 

rozwoju ekonomicznego miast, gdyż proponowane założenia i rozwiązania planistyczne mają 

określony wymiar ekonomiczny. Dokumentami o charakterze strategicznym, które powinny 

wzmocnić powiązania polityki miejskiej realizowanej na szczeblu lokalnym z zagadnieniami adaptacji 

do zmian klimatu, są : 

· Strategie rozwoju miasta, w których powinny znaleźć się generalne zapisy dotyczące 
adaptacji miasta do zmian klimatu 

· Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które jest 

podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy, w systemie 

planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego, natomiast nie jest aktem prawa 

miejscowego. 

Zarówno ze Strategii jak i ze Studium wynikają główne kierunki rozwoju danej gminy, które mogą być 
uszczegółowione w formie programów operacyjnych lub zapisów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Aby wzmocnić odporność miast na zmiany klimatu konieczne jest 
wprowadzenie tej problematyki na szczebel lokalny w postaci dokumentów strategicznych –tj. 

strategii adaptacji do zmian klimatu, które pozwolą na ocenę wrażliwości miasta na te zmiany i 
wskażą kierunki kształtowania odpowiedniej polityki adaptacyjnej poprzez programy operacyjne i 
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plany adaptacji. Odpowiednie zmiany zapisów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego będą w takim przypadku naturalną konsekwencją realizacji tej polityki. 

Uwarunkowania prawne 

Poziom krajowy 

Dokumentami ważnymi ze względu na problematykę kształtowania miejskiej polityki adaptacji do 

zmian klimatu są ustawy regulujące kwestie planowania i zagospodarowania przestrzennego
62

-

Ustawa o planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003, Ustawa Prawo 

Budowlane
63, Ustawa Prawo Ochrony Środowiska64

, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jak również Ustawa o zasadach prowadzenia polityki 

regionalnej
65

. 

Wszystkie wymienione dokumenty pozostają w związku z zapisami „Strategicznego planu adaptacji 

dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, z perspektywą do roku 2030”, 

mimo że zagadnienia adaptacji do zmian klimatu nie są zawarte wprost w żadnym z nich.  

Wśród uwarunkowań prawnych wiążących się z polityką adaptacyjną wyróżnić należy procedurę 

oceny oddziaływania na środowisko zarówno w odniesieniu do przedsięwzięć jak i tę w wymiarze 

strategicznym, w odniesieniu do dokumentów strategicznych (strategiczna ocena oddziaływania na 

środowisko). W połowie maja 2014 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu 

wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (znowelizowana 

dyrektywa 2011/92/UE). Nowelizacja ma na celu uproszczenie procedur, zmniejszenie obciążeń 

administracyjnych oraz poprawę poziomu ochrony środowiska z jednoczesnym założeniem, aby 

decyzje środowiskowe były bardziej przewidywalne i aktualne w dłuższej perspektywie czasowej. 

Większą uwagę przykłada się obecnie do zagadnień związanych z efektywnością energetyczną, 

zmianami klimatu i zapobieganiem katastrofom, zatem obszary te są także odzwierciedlone w 

procesie oceny. 

W szczególności w dyrektywie został doprecyzowany opis możliwych znaczących skutków i 

rozszerzony o kilka nowych elementów, wśród których wymienia się: 

· wpływ przedsięwzięcia na klimat (na przykład charakter i rozmiar emisji gazów 

cieplarnianych) oraz 

· podatność przedsięwzięcia na zmianę klimatu.  

Państwa członkowskie muszą wdrożyć nowe przepisy dyrektywy 2014/52/UE najpóźniej do 16 maja 

2017 r. Do tego czasu powinny także powiadomić Komisję Europejską o krajowych środkach, celem 

wypełnienia zobowiązań nałożonych przez dyrektywę. 
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 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2012 poz. 647 

63
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994, z późniejszymi zmianami DzU1997Nr.*9 poz.44  
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 Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 z późn. zmianami (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 

65
 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 , Dz.U2006, Nr 227 poz.1658 
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Procedurę oceny oddziaływania na środowisko w Polsce reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi 

zmianami). W szczególności w odniesieniu do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dla dokumentów strategicznych) ustawa zawiera w 

art. 51 wymóg analizy i oceny oddziaływania realizacji projektowanego dokumentu na klimat. Ten 

zapis odnosi się do zmian klimatu, jakie mogą być spowodowane w wyniku realizacji zapisów danego 

dokumentu. Nie dotyczy jednak wprost działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu.  

Poziom regionalny (wojewódzki) 

Konsekwencją zapisów prawnych na szczeblu krajowym, jak również tych wynikających bezpośrednio 

z dyrektyw unijnych, jest zaakcentowanie problematyki adaptacji do zmian klimatu w dokumentach 

szczebla wojewódzkiego. Dotyczy to w szczególności prognoz oddziaływania na środowisko dla 

dokumentów Strategii Rozwoju, Programów i Planów Zagospodarowania Województw. Wobec 

zapisów w dokumencie SPA 2020 a także wymogów odnośnie zakresu prognozy oddziaływania na 

środowisko zawartych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami), które wskazują na 

potrzebę dokonania przewidywanego znaczącego oddziaływania na klimat, najnowsze opracowania 

prognoz oddziaływania na środowisko dokumentów strategicznych takich jak regionalne programy 

operacyjne lub strategie rozwoju województw zawierają wskazania co do konieczności podjęcia 

działań adaptacyjnych do zmian klimatu66
. Tego rodzaju interpretacja wymogu oceny oddziaływania 

na klimat wskazuje, iż możliwe w ramach tej oceny jest także dokonanie analizy dokumentu w 

kontekście zmian klimatu, czyli oceny, w jaki sposób planowane działania strategiczne we 

wskazanych wrażliwych sektorach uwzględniają zmiany klimatu. Ten sam sposób podejścia może być 

zastosowany w prognozach oddziaływania na środowisko dla dokumentów opracowywanych dla 

miast, takich jak: plany zagospodarowania przestrzennego, programy rozwoju, programy rewitalizacji 

i innych dokumentów strategicznych opracowywanych na poziomie gminy. 

Poziom lokalny (miejski) 

Niezależnie od dokumentów strategicznych i programowych opracowywanych na szczeblu krajowym, 

politykę przestrzenną w skali lokalnej regulują dwa podstawowe dokumenty planistyczne - Studium 

uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania przestrzennego gminy, które nie jest 

aktem prawa miejscowego i ma strategiczny charakter oraz miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego (mpzp). Konieczność przygotowania obszarów miejskich do zmian klimatu wymagać 

będzie opracowania nowego typu dokumentu o charakterze operacyjnym – lokalnego (miejskiego ) 

planu adaptacji do tych zmian. Ważne będzie zachowanie spójności między tymi dokumentami, tak, 

aby ich zapisy były naturalną konsekwencją porządku planistycznego, którym rządzą się dokumenty 

Studium i mpzp. Co więcej, interdyscyplinarny charakter Studium stwarza szansę wprowadzenia 

zapisów dotyczących zarówno uwarunkowań i odporności obszaru na te zmiany jak i ustalenia 

kierunków rozwoju przestrzennego uwzględniających adaptację do zmian klimatu, np. wyłączenia 

spod zabudowy gruntów zagrożonych powodziami i podtopieniami, czy wskazania przebiegu 
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korytarzy ekologicznych. Studium jest dokumentem kreślącym politykę przestrzenną gminy, 

natomiast nie jest aktem prawa miejscowego, nie może zatem definiować szczegółowo warunków 

lokalizacji inwestycji, ani precyzować ograniczeń dotyczących charakteru zabudowy (parametrów 

budynku, ograniczeń dotyczących posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych). Takie 

zapisy będą mogły być zawarte w planach miejscowych, które powinny być skorelowane z miejskimi 

planami adaptacji do zmian klimatu. Dokumentami planistycznymi, które będą się wiązały 

bezpośrednio z wdrażaniem konkretnych rozwiązań zawierających wskazania i elementy adaptacji do 

zmian klimatu, są decyzje o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji celu publicznego. Pierwsze z 

nich stanowią swoistą „protezę” prawną dla terenów nie posiadających planu miejscowego. 

Uwarunkowania organizacyjne 

Gospodarowanie przestrzenią miejską w świetle zmian klimatycznych stawia przed zarządzającymi tą 

przestrzenią szereg nowych wyzwań. Miasta jako obszary o dużej koncentracji ludności oraz 

specyficznej strukturze zabudowy i gęstości infrastruktury technicznej, zostały zdiagnozowane jako 

„organizmy” wysoce wrażliwe na skutki tych zmian. Z tego względu niezwykle ważnym jest 

przygotowanie zarówno władz samorządowych jak i planistów, urbanistów i architektów oraz 

odbiorców ich działań do uwzględniania wyzwań klimatycznych w planowaniu przestrzennym, z 

naciskiem na konieczność wprowadzenia zagadnień adaptacyjności do dokumentów i praktyki 

planistycznej. Właściwe mechanizmy i struktury organizacyjne są niezbędne w tym wielostopniowym 

i złożonym zadaniu, które obejmie wszystkie szczeble terytorialnego podziału kraju. 

Poziom krajowy 

Zaangażowaniu Ministerstwa Środowiska jako koordynatora procesu wdrażania polityki adaptacyjnej 

towarzyszy wsparcie innych resortów ministerialnych oraz instytucji nauki, badań i rozwoju. 

Realizacja zapisów dokumentu SPA 2020 wiąże się z szeregiem działań o charakterze organizacyjnym, 

polegających na przydzielaniu zadań istniejącym strukturom ale także obejmujących przekształcanie i 

tworzenie nowych. Dotyczy to struktur zarządzania odpowiedzialnych za sektory wskazane jako 

wrażliwe w obszarach miejskich. Ważna będzie także rola innych instytucji, których działania będą 

wzmacniały wdrażanie zapisów SPA 2020. Wśród nich należy wyróżnić gremia naukowe oraz 

organizacje pozarządowe.  

Opracowywanie planów adaptacji będzie wymagało wsparcia naukowego i konsultingowego a także 

szerokiej akcji informacyjno-edukacyjnej wśród społeczności zamieszkujących wrażliwe obszary. 

Mieszkańcy miast są ważnymi uczestnikami procesu adaptacji zarówno jako jednostki, które mogą 

być bezpośrednio narażone na negatywne skutki oddziaływania zmian klimatu jak i podmioty 

świadome potrzeby działań i wspierające te działania. 

Poziom regionalny (wojewódzki) 

Podobnie do poziomu krajowego realizacja zadań związanych z adaptacją do zmian klimatu będzie 

łączyć struktury administracji publicznej, instytucje naukowo-badawcze, agencje i fundacje rozwoju 

oraz regionalne oddziały stowarzyszeń ogólnokrajowych związanych z przedmiotową problematyką 

(np. SARP, TUP). Na szczeblu regionalnym kluczową rolę we wdrażaniu i koordynowaniu polityki 

adaptacji do zmian klimatu pełnić będą zarządy województw, które wsparte działaniami gremiów 



OCENA WRAŻLIWOŚCI TERENÓW MIEJSKICH NA ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 58 

doradczych i działające zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
67

 będą tworzyły 

ramy instytucjonalne do jej realizacji w wymiarze regionalnym. 

Poziom lokalny (miejski) 

Na poziomie poszczególnych miast niezwykle ważne jest współdziałanie partnerów samorządowych z 

sektorem NGO (stowarzyszeń i fundacji) oraz instytucjami naukowo-badawczymi. Współpraca i 

koordynacja działań będzie stanowić największe wyzwanie obecnej polityki miejskiej realizowanej w 

gminach. Słabością obecnej polityki miejskiej jest brak systemowego ujęcia problematyki zmian 

klimatu jako czynnika definiującego wrażliwość miast na te zmiany. Sprzyja to nieefektywnej 

gospodarce gruntami, osłabieniu i ubytkom w naturalnych ekosystemach oraz utrwala chaos i 

konflikty przestrzenne wynikające z nadmiernej presji na tereny niezabudowane. Towarzyszy temu 

często niska świadomość wystąpienia negatywnych skutków klimatycznych wynikających z polityki 

urbanizacyjnej i działań inwestycyjnych lub z zaniechania działań ochronnych i adaptacyjnych. 

Dlatego niezbędne będzie opracowanie lokalnych planów adaptacji do zmian klimatu, 

przygotowywanych we współpracy z szerokim gronem interesariuszy. 

Podsumowanie 

Szanse i zagrożenia realizacji miejskiej polityki adaptacyjnej w świetle powyższych uwarunkowań nie 

są jednolite na poszczególnych poziomach administracyjnego podziału kraju. Najmocniejszą stroną 

obecnych uwarunkowań na poziomie krajowym jest komponent strategiczny określony przez 

aktualne i ściśle odpowiadające tej polityce dokumenty. Szansą są liczne instytuty naukowo-

badawcze stanowiące mocne zaplecze do realizacji systemowych działań w przedmiotowym zakresie. 

Zagrożeniem natomiast może się okazać konieczność aktualizacji oraz zharmonizowanie 

obowiązujących aktów prawnych z problematyką adaptacji do zmian klimatu.  

Istotne będą także uwarunkowania finansowe wynikające z konieczności rozdziału środków na 

działania uwzględniające potrzeby adaptacyjne. Zagrożeniem może być brak świadomości wagi tych 

zagadnień na etapie alokacji środków na działania rozwojowe. Szansą natomiast będzie duża 

dostępność środków unijnych w latach 2014- 2020, w szczególności tych przeznaczonych na projekty 

zwiększające odporność infrastruktury miejskiej na zmiany klimatu. 

Obecne powiązania organizacyjne wymagać będą nowego zdefiniowania koordynacji oraz warunków 

i ram współpracy poszczególnych partnerów. Obszar ten obecnie jawi się jako wyzwanie dla 

wszystkich zaangażowanych w proces podmiotów. 
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Za !cznik 

Zagro"enia#powodziowe#w#wybranych#miastach#polskich w#kontek$cie#zmian#klimatu. 

Spo ród!39!miast!polskich!z!liczb"!ludno ci!powy#ej!100!tys.!mieszka$ców,!a#!10!charakteryzuje!si%!

ponad! 20&! udzia'em! powierzchni! nara#onych! na! niebezpiecze$stwo! wyst"pienia! powodzi! S"! to:!

Szczecin,! W'oc'awek,! Opole,! Wroc'aw,! Kraków! Warszawa),! P'ock,! Legnica,! Gda$sk! i! Gorzów!

Wielkopolski. Miasta! prezentowane! poni#ej! to! Gorzów! Wielkopolski,! Wroc'aw,! Kraków! i! Gda$sk.!!

Wybrano z uwagi na kryterium lokalizacyjne - ka#de!z!nich!jest!po'o#one!nad!du#"!rzek"!nale#"c"!do!

jednego! z! dwóch! g'ównych! dorzeczy.! Miasta! te! maj"! specyficzn"! struktur%! tkanki! miejskiej 

wynikaj"c"! z! uwarunkowa$! historycznych i kontekstu otoczenia. Dodatkowym czynnikiem wyboru 

tych! miast! by'! wzmiankowany! powy#ej! wysoki! procent! powierzchni! nara#onych! na! zagro#enie!

wyst"pienia!powodzi. 

 

Gorzów#Wielkopolski po'o#ony!jest!nad!Wart",!prawobrze#nym!dop'ywem!Odry.!Sie(!hydrograficzn"!

miasta! tworz"! g'ównie!Warta!wraz! z! uj ciowym!odcinkiem! rzeki! K'odawki! oraz! Kana'! Ulgi,! b%d"cy!

cz% ci"!systemu!przeciwpowodziowego!miasta!odprowadzaj"cym!nadmiar!wód!z!Warty!poza!granice!

zabudowanej! cz% ci! miasta.! Tereny! miejskie! nara#one! na! niebezpiecze$stwo! powodzi! stanowi"!

prawie!36&!obszaru!miasta,!co!kwalifikuje!Gorzów!na!pierwszym!miejscu!spo ród!39!analizowanych!

miast!Polski.!Zagro#enie!pochodzi!bezpo rednio!od!rzeki!Warty,!która!przep'ywa!przez!miasto!w!jej!

centralnej!cz% ci!w!kierunku!wschód!� po'udniowy!zachód.!G'ówne!zagro#enie!stanowi"!wezbrania!

roztopowe.! Zdecydowana! wi%kszo (! obszaru! miasta! zagro#onego! powodzi",! oprócz! terenów!

po'o#onych!bezpo rednio!wzd'u#!rzeki,!po'o#ona!jest!na!po'udnie!od!Warty.!Pomimo!du#ego!obszaru!

nara#onego! na! niebezpiecze$stwo! powodzi! tereny! zantropogenizowane! stanowi"! tylko! 7,89&!

obszaru miasta. 

Wroc aw# po'o#ony! jest! w! po'udniowo! zachodniej! cz% (! Polski! bezpo rednio! nad! rzek"! Odr"! i!

czterema! jej! dop'ywami,! które! zasilaj"! j"! w! granicach! miasta:! Bystrzyc",! O'aw",! *l%z"! i! Widaw".!

Dodatkowo! na! terenie! miasta! znajduje! si%! wiele! strug.! Tereny! miejskie! nara#one! na!

niebezpiecze$stwo! powodzi! stanowi"! 23,28&! terenów! miasta.! Zagro#enie! powodziowe! stwarzaj"!

g'ównie!wezbrania!opadowe!charakterystyczne!dla! tej! cz% ci!kraju.!Obszary! zalewowe!po'o#one!s"!

g'ównie!wzd'u#!biegu!koryt!cieków!wodnych!i!maj"!do (!rozproszony!uk'ad!z!uwagi!na!fakt,!#e!sie(!

wodna!w!mie cie!jest!stosunkowo!g%sta.!Przebieg!rzek!i!strug!przez!centralne!cz% ci!miast!sprawia,!#e!

znaczn"!cz% (!terenów!zagro#onych!powodzi"!stanowi"!tereny!zantropogenizowane.!Dla!Wroc'awia!

jest!to!a#!43,6&,!co!stanowi!ponad!10&!ogólnej!powierzchni!miasta.!Charakterystyczn"!cech"!miasta!

jest!lokalizacja!intensywnie!zagospodarowanego!obszaru! ródmiejskiego!wraz!z!historyczn"!starówk"!

w!bezpo rednim!s"siedztwie!terenów!zagro#onych!powodzi". 

W!1997!roku!Wroc'aw!do wiadczy'!katastrofalnej!w!skutkach!powodzi,!odnotowanej!jako!najwi%ksza!

powód+,!jaka!wyst"pi'a!dotychczas!w!zlewni Odry.  

Kraków, po'o#ony!w!po'udniowej!cz% ci!Polski!bezpo rednio!nad!Wis'".!Na!jego!terenie!znajduj"!si%!

uj cia!wi lanych!dop'ywów:!Bia'uchy! -dolny!bieg!Pr"dnika),!Rudawy,!D'ubni,!Drwiny!D'ugiej! i!Wilgi.!

Zagro#enia!powodziowe!generowane!s"!przez! rozlewne!opady! letnie! -czerwiec-sierpie$).!Powodzie!

maj"!charakter wezbra$!rzeki!górskiej,!co!objawia!si%!gwa'towno ci"!zjawiska!-wezbranie!nast%puje!

szybko! po! d'ugo! trwaj"cych! jedno-,! dwudniowych! opadach! deszczu).! Tereny! zagro#one! powodzi"!



wyst%puj"!g'ównie!wzd'u#!Wis'y!i!rozmieszczone!s"!po!obydwu!jej!brzegach.!Spo ród miast!le#"cych!

w! zlewni! Wis'y,! Kraków! charakteryzuje! si%! trzecim! po! Gda$sku! i! Warszawie! najwi%kszym!

procentowym! udzia'em! obszarów! miejskich! zagro#onych! powodzi".! Tereny! te! stanowi"! 24,5&,! z!

których!prawie!po'owa!-47,5&)!kwalifikowana!jest! jako!tereny!zantropogenizowane.!W!skali!ca'ego!

miasta!tereny!te!stanowi"!11,7!&!ca'kowitego!jego!obszaru. Cz% (!z!nich!stanowi!s"siedztwo!du#ego!

obszaru! przemys'owego! -poprzemys'owego)! Huty! S%dzimira! W Krakowie  podobnie jak we 

Wroc'awiu! obszar! staromiejski! jest! po'o#ony! bezpo rednio! nad! rzek",! przy! czym! teren! ten! jest!

miejscowo! wypi%trzony! -Wzgórze! Wawelskie)! co! stanowi! naturalny! element! ochrony! tego!

wyj"tkowego!miejsca. 

Gda%sk,# miasto! na! wybrze#u,! po'o#one! nad! Zatok"! Gda$sk"! u! uj cia! Mot'awy! do! Wis'y.!

Charakteryzuje! si%! mo#liwo ci"! wyst"pienia! wszystkich! rodzajów! powodzi:! opadow",! roztopow",!

sztormow"! i! zimow"! - zatorow".! Obszar! szczególnie! zagro#ony! po'o#ony! jest! w! obr%bie! /u'aw!

Gda$skich,!w!granicach!których!wyst%puj"!tereny!depresyjne!i!przydepresyjne.!Obszary!powodziowe 

wyst%puj"!generalnie!we!wschodniej!cz% ci!miasta! i!s"!po'o#one!pomi%dzy!uj ciem!Wis'y!Martwej! i!

wspó'czesnym! uj ciem!Wis'y! do! zatoki.! Tereny! miejskie! nara#one! na! niebezpiecze$stwo! powodzi!

stanowi"!a#!28,1&!terenów!miasta! -najwi%cej! spo ród!miast! le#"cych!w!zlewni!Wis'y).!Prawie!49&!

terenów!zagro#onych!powodzi"!stanowi"!tereny!zantropogenizowane.!W!odniesieniu!do!ca'kowitej!

powierzchni miasta jest to ponad 11%.  
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STRESZCZENIE 

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy i oceny wrażliwości obszarów miejskich w Polsce na 

możliwe zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz opracowanie wytycznych do przygotowania 

strategii adaptacji do zmian klimatu dla większych polskich miast- powyżej 100 tys. mieszkańców. 

Wytyczne te mogą również być wykorzystane dla mniejszych miast.  

Praca pn. Wytyczne do przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej składa się z dwóch części.  

Część pierwsza pracy ma charakter diagnostyczny. Na podstawie raportów Europejskiej Agencji 

Środowiska (EEA), przedstawiono zagrożenia związane z klimatem obszarów zurbanizowanych 

występujące w krajach Unii Europejskiej. Zmiany klimatu powodują wiele niekorzystnych zjawisk 

takich jak: występowanie, powodzi i niedoborów wody oraz susz i fal upałów w różnych częściach 

Europy. Zjawiska te są przyczyną powstawania strat o charakterze ekonomicznym, środowiskowym  

i społecznym. Wyzwania związane ze skutkami zmian klimatu dla obszarów miejskich są przedmiotem 

prowadzonej polityki UE. Zagrożenia miejskie występujące w Polsce są podobne do zagrożeń 

występujących w innych krajach europejskich położonych na podobnej szerokości geograficznej. 

Zidentyfikowane w tej części pracy zagrożenia stanowią podstawę do formułowania celów  

i priorytetów miejskiej strategii adaptacyjnej, co zostało przedstawione w części drugiej pracy. 

Niekorzystne, dla funkcjonowania miast, zjawiska są ze sobą powiązane, a rosnące tendencje ich 

występowania wzmacniają zagrożenie ich negatywnymi skutkami.  

Część druga pracy zawiera wytyczne do przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej adresowane 

do miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, uwzględniając grupy problemów przedstawione w części 

diagnostycznej. Rekomendacje dotyczą następujących etapów procesu przygotowania strategii: 

Etap I Stworzenie zespołu ds. przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej i identyfikacja 

kluczowych partnerów. 

Etap II  Diagnoza wrażliwości miasta. 

Etap III Opracowanie zestawu działań adaptacyjnych dla poszczególnych dziedzin funkcjonowania 

miasta wraz z analizą opcji. 

Etap IV Ocena i wybór opcji. 

Etap V Opracowanie wersji końcowej dokumentu wraz z SOOŚ.  

W pracy zaproponowano strukturę (spis treści) miejskiej strategii adaptacji do zmian klimatu oraz 

ramy czasowe jej opracowania. Wskazano na konieczność prowadzenia dialogu ze wszystkimi 

interesariuszami, przekazywanie społeczeństwu aktualnej i rzetelnej informacji o realizowanych 

działaniach, promocję oraz angażowanie partnerów do wspólnego podejmowania decyzji na 

OPRACOWANIE WYTYCZNYCH DO PRZYGOTOWANIA MIEJSKIEJ 

STRATEGII ADAPTACYJNEJ DLA MIAST POWYŻEJ 
100 TYS. MIESZKAŃCÓW 
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poszczególnych etapach budowania strategii. Przedstawiono również wskazówki dotyczące 

wdrażania strategii, w tym w zakresie aspektów administracyjno-organizacyjnych, monitorowania i 

ewaluacji postępów w realizacji przyjętych celów oraz mechanizmy finansowania, w ramach których 

możliwe będzie wsparcie dla działań adaptacyjnych. Monitorowanie procesu wdrażania strategii 

pozwoli na modyfikację dokumentu w trybie aktualizacji. 

SUMMARY 

The aim of the study is to analyse and evaluate the vulnerability of urban areas to the possible risks 

associated with climate change and the proposal of guidelines for the preparation of a strategy for 

adaptation to climate change in Polish cities of over 100 thousand residents. These guidelines could 

also be useful for cities of below 100 thousand residents. The study is composed of two parts. 

The first part of the study is of diagnostic character. There was described, on the base of European 

Environment Agency (EEA) reports, the risks to the urban areas in EU countries. Climate changes 

resulting in hazards such as heatwaves, floods and droughts are expected to happen more frequently 

in many parts of Europe. All these risks cause economic, environmental and social damages. 

Challenges connected with the climate change risks to the urban areas are tackled within the EU 

policy. Climate change risks in Poland are similar to risks in other European countries located on a 

similar latitude. Identified risks are the base for the formulation of objectives and priorities of the 

strategy which was presented in the second part of the work. Unfavourable for the functioning of 

cities impacts and hazards are linked with each other and growing trends of their presence 

strengthen the risk to their negative effects. 

The second part of the study includes the guidelines for the preparation of Urban Strategy for 

Adaptation to Climate Change addressed to the local government units of towns with over 100 

thousand inhabitants taking into account risks and problems identified in the first part – diagnostic 

one. Recommendations concern the following steps in the process of preparation of the strategy: 

Stage I Composition of the team developing the strategy and identification of key partners 

and stakeholders.  

Stage II Diagnosis of the sensitivity of the city to the climate change risks. 

Stage III Preparation of the set of adaptation actions for the different spheres of the city 

functioning together with an analysis of options. 

Stage IV Assessment and selection of the options. 

Stage V Development and elaboration of the final version of the document with the Strategic 

Environmental Impact Assessment. 

It was proposed structure (table of content) of the document and the timeframes for its 

development. The need for dialogue with all stakeholders, communication to the public current and 

reliable information on undertaken actions and engaging partners for joint discussion at various 

stages of strategy building was underlined and demonstrated. It was developed guidelines regarding 

the implementation of the strategy, including the administrative and organizational aspects, 

monitoring and evaluation of progress in the accomplishment of adopted aims and funding 

mechanisms which offer support to adaptation measures. Monitoring of the implementation of the 

strategy will allow for modifications to the document. 
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WPROWADZENIE DO CZĘŚCI DRUGIEJ OPRACOWANIA 

Głównym celem opracowania pn. Wytyczne do przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej jest 

wsparcie samorządów miejskich oraz współdziałających z nimi partnerów, w procesie przygotowania 

struktur miasta do możliwych zjawisk i zagrożeń związanych ze zmianami klimatu. Wytyczne stanowią 

autorską propozycję wypracowaną przez zespół Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych  

w Katowicach i Departament Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Środowiska. Całość 

opracowania adresowana jest do władz miast polskich, w szczególności tych powyżej 100 tys. 

mieszkańców. Może również stanowić podstawę opracowania takich strategii dla mniejszych miast. 

Miejska strategia adaptacyjna wpisuje się w całość działań realizowanych na różnych szczeblach, 

podejmowanych w celu sprostania wyzwaniom jakie niosą zmiany klimatu. Stanowi odpowiedź na 

rekomendacje zawarte w dokumencie rządowym pn. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów  

i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, z perspektywą do roku 2030. 

1 CHARAKTERYSTYKA METODYKI PRZYGOTOWANIA MIEJSKIEJ STRATEGII ADAPTACYJNEJ 

1.1 UWARUNKOWANIA OPRACOWYWANIA MIEJSKIEJ STRATEGII ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU 

Miejska strategia adaptacyjna jest dokumentem komplementarnym do strategicznych, 

planistycznych oraz operacyjnych dokumentów własnych gminy, służących kształtowaniu i realizacji 

szeroko rozumianej polityki miejskiej. Potrzeba przygotowania miejskiej strategii adaptacji do zmian 

klimatu wynika z kierunków polityki unijnej w tym zakresie, a w szczególności ze Strategii adaptacji 

do zmian klimatu Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2013 r.
1
 oraz z konieczności wprowadzenia 

problematyki zagrożeń wynikających z tych zmian na szczebel lokalny (miejski), ponieważ miasta 

stanowić będą kluczowe ogniwo realizacji polityki adaptacyjnej w państwach członkowskich UE. 

Najważniejszym krajowym dokumentem stanowiącym punkt wyjściowy dla opracowania miejskich 

strategii adaptacyjnych jest Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020). 

Fundamentem do przygotowania miejskiej strategii adaptacji do zmian klimatu jest ocena 

wrażliwości danego miasta na zagrożenia wynikające z tych zmian2. Analizę zagrożeń dla polskich 

miast wynikających ze zmian klimatu zawiera część I niniejszego opracowania pn.- Ocena wrażliwości 

terenów miejskich na możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. 

W opracowywaniu wytycznych przyjęto horyzont czasowy realizacji miejskiej strategii adaptacyjnej 

na rok 2030
3, przy założeniu, że dokument strategii ma charakter dynamiczny i otwarty, co pozwoli 

na jego zmiany i aktualizacje wynikające np. ze zmiany przepisów czy dostępności danych jak również 

z samych zmian klimatu, które mogą różnić się od przewidywanych w projekcjach. 

                                                           
1
 Strategia adaptacji do zmian klimatu Unii Europejskiej- Communication from the Commission to the European Parliament, 

The Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions: “An EU Strategy on 
Adaptation to Climate Change», COM (2013) 216 final. 
2
 Wrażliwość miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu oraz aktualną zdolność do przystosowania się do tych zmian 

określa jego podatność. Im mniej miasto jest obecnie przygotowane na zagrożenia, tym bardziej jest ono na nie podatne. 
3
 Zgodnie z horyzontem czasowym przyjętym w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, październik 2013. 
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_10/ 
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Dokument miejskiej strategii adaptacyjnej z założenia jest dokumentem własnym miasta 

kształtującym jego politykę w przedmiotowym zakresie, tj. dokumentem przyjmowanym uchwałą 

rady miasta. Celem miejskiej strategii jest podniesienie zdolności adaptacyjnych miasta wobec 

możliwych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. Miejska strategia adaptacyjna, jak każdy 

dokument strategiczny, powinna definiować wizję, priorytety i cele, oraz wskazywać grupy działań 

odpowiadające zagadnieniom problemowym. Istotne jest również, aby wskazywała interesariuszy 

oraz sposoby ich włączania w proces jej przygotowania i realizacji. 

Opracowanie miejskiej strategii adaptacyjnej wymagać będzie odwołania się do istniejących już 

regulacji i uwarunkowań, przy założeniu, że niektóre jej zapisy będą wskazywały na konieczność 

zmian prawa miejscowego np. ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Wyjściowe informacje i dane do miejskiej strategii adaptacji do zmian klimatu w zakresie gospodarki 

wodnej, a w szczególności zagrożeń powodziowych muszą opierać się na mapach zagrożenia 

powodziowego (MZP) oraz mapach ryzyka powodziowego (MRP).
4
 Mapy te są nadrzędnymi  

w procesie delimitacji stref występowania zagrożeń powodziowych w miastach. Na poziomie 

miejskim ich zapisy stanowią podstawę do korekt planistycznych, w szczególności zmiany 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) oraz uwzględnienia w decyzjach  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ulicp) lub decyzjach o warunkach zabudowy. 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne zmiany w dokumentach planistycznych (mpzp, ulicp oraz decyzjach  

o warunkach zabudowy) muszą zostać wprowadzone w terminie 30 miesięcy od dnia przekazania, 

przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, MZP i MRP właściwym organom m.in. 

wojewodom, marszałkom województw, starostom oraz prezydentom miast (wójtom, burmistrzom). 

Przekazanie map nastąpi nie później niż do końca 2014. 

Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego będą mapy ryzyka powodziowego, określające 

wartości potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiające obiekty narażone na zalanie  

w przypadku wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. Mapy te 

pozwolą na ocenę ryzyka powodziowego dla zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa 

kulturowego i działalności gospodarczej.5
 

Wybór miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. jako grupy docelowej, dla której wskazane jest 

opracowanie miejskich strategii adaptacyjnych, wynika z cech wspólnych charakteryzujących 

wrażliwość dużych miast europejskich na zmiany klimatu. Ułatwieniem w procesie przygotowania 

strategii dla tych miast są dostępne mapy pokrycia i użytkowania terenu. 

                                                           
4
 Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) przygotowane zostały dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 

wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP) i przedstawiają obszary o określonym 
prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi: 0,2% (raz na 500 lat), 1% (raz na 100 lat) i 10% (raz na 10 lat). Oprócz granic 
obszarów zagrożonych mapy te zawierają również informacje na temat głębokości wody oraz prędkości i kierunków jej 
przepływu, określających stopień zagrożenia dla ludzi i sposób oddziaływania wody na obiekty budowlane. Dodatkowo 
przedstawiono w nich obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału 
przeciwpowodziowego lub budowli ochronnych pasa technicznego. 
5
 Do grudnia 2015 roku na podstawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego opracowane zostaną 

plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Plany te, odnoszące się do poziomu obszaru dorzecza, muszą obejmować 
wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym, w szczególności działania ukierunkowane na zapobieganie, ochronę 
i właściwe przygotowanie, w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania, z uwzględnieniem specyfiki 
poszczególnych obszarów dorzecza. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym uwzględniać będą m. in. analizę kosztów i 
korzyści, zasięg powodzi i trasy przejścia fali powodziowej, obszary o potencjalnych możliwościach retencyjnych, a także 
cele środowiskowe zawarte w Ramowej Dyrektywie Wodnej, zasady gospodarowania wodą i gruntami, elementy 
planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu, ochronę przyrody oraz żeglugę i infrastrukturę portową. 
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Mapy te składają się na Urban Atlas, a są opracowane w ramach projektu GMES/ Copernicus
6
. Urban 

Atlas dostarcza danych dla wszystkich europejskich obszarów zurbanizowanych liczących powyżej 

100 tys. mieszkańców, zdefiniowanych przez tzw. Urban Audit. Obecnie są dostępne mapy w skali 

1:10 000 dla ponad 305 miast europejskich (obszarów zurbanizowanych). Dodatkowo wszystkie 

miasta polskie mogą się posługiwać również mapami o mniejszej rozdzielczości danych, 

opracowanymi w ramach projektu CORINE Land Cover (CLC2006)
7
. 

Opracowanie miejskiej strategii adaptacyjnej jest procesem rozpisanym na etapy. Poszczególne etapy 

angażują zróżnicowane grono partnerów i wykonawców. Cały proces opracowania dokumentu 

strategii zajmuje okres 18 - 20 miesięcy. Poszczególne etapy opracowania strategii adaptacyjnej oraz 

następujący po nich proces jej wdrażania i monitorowania przedstawia rys. 1.  

 

 

Rys. 1. Schemat opracowania strategii adaptacyjnej oraz jej wdrażania i monitorowania (opracowanie własne IETU) 

 

Prezentowany schemat (rys.1) przedstawia proces przygotowania strategii oraz następujący po nim 

proces jej wdrażania i monitorowania rezultatów, których ewaluacja może wskazać konieczność 

aktualizacji dokumentu strategii, (jeżeli nie będzie przesłanek formalnych np. zmian przepisów, to 

aktualizacja może zostać przeprowadzona w terminie około 4-5 lat po uchwaleniu dokumentu).  

                                                           
6
 Europejska Agencja Środowiska zarządza danym opracowanymi przez program Copernicus (The European Earth 

Observation Programme). 
7
 CLC 2006  to wspólny projekt współfinansowany przez EEA i każdy kraj uczestniczący.  Obie strony są współwłaścicielami 

produktów końcowych, czyli bazy zmian pokrycia terenu CLC 2000-2006, bazy pokrycia terenu CLC2006 i powiązanych 
metadanych. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu CLC2006 w Polsce jest Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska 
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Proces przygotowania strategii z podziałem na poszczególne etapy opisuje rozdział 2 oraz 

przedstawia rys. 2. Każdy etap pracy nad przygotowaniem dokumentu miejskiej strategii adaptacyjnej 

opisany został we wskazanym podrozdziale. 

 

Rys. 2. Schemat harmonogramu przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej (opracowanie własne IETU) 

 

Etapy pracy nad strategią nie są równoważne ze częściami samego dokumentu strategii, który 

odzwierciedla jej strukturę tzn. zawiera również kontekst jej tworzenia, uwarunkowania lokalne, 

wypracowane cele i priorytety oraz wskazane w trybie konsultacji społecznych projekty  

i przedsięwzięcia, a także proponowany model ich wdrażania i monitorowania. Opracowany 

dokument miejskiej strategii adaptacyjnej zostaje poddany procedurze uchwalenia przez radę miasta. 

Po uchwaleniu dokumentu rozpoczyna się proces wdrażania, obejmujący zarówno działania 

organizacyjne jak i mechanizmy finansowe oraz monitoring i ocenę jej rezultatów. Proces ten 

przedstawiono w rozdziale 4. Natomiast działania związane z uspołecznianiem procesu 

przygotowania strategii- tj. informowanie społeczności lokalnej o opracowaniu jak również włączaniu 

interesariuszy w proces tworzenia strategii poprzez konsultacje społeczne, prezentuje rozdział 3. 

2 CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PRZYGOTOWANIA MIEJSKIEJ STRATEGII 

ADAPTACYJNEJ  

Kontekst strategiczny miejskich strategii adaptacyjnych stanowią uwarunkowania globalne związane 

ze zmianami klimatu, jak również polityka unijna i wynikające z niej dokumenty szczebla krajowego, 

przede wszystkim Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030- SPA 2020. Zainicjowanie formalne procesu 

przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej powinno się odbyć podczas sesji rady miasta, która 
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drogą uchwały zadeklaruje wolę przystąpienia do działań zmierzających do opracowania i wdrożenia 

strategii adaptacji do zmian klimatu.  

2.1 STWORZENIE ZESPOŁU DS. PRZYGOTOWANIA MIEJSKIEJ STRATEGII ADAPTACYJNEJ I IDENTYFIKACJA 

KLUCZOWYCH PARTNERÓW 

 

2.1.1 ROZPOCZĘCIE PROCESU PRZYGOTOWANIA MIEJSKIEJ STRATEGII ADAPTACYJNEJ 

Inicjatorem procesu przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej jest prezydent miasta/burmistrz, 

który powołuje zespół ds. przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej. Zespół składa się  

z pracowników wydziałów/ referatów urzędu miasta/gminy, których działania obejmują 

problematykę związaną z komponentami struktury miasta wrażliwymi/podatnymi na zmiany klimatu. 

Dodatkowo do współpracy mogą (powinni) być zaproszeni przedstawiciele służb i jednostek 

związanych  

z przedmiotowym zagadnieniem. Ostateczny skład zespołu jak i sposób jego powołania (może się to 

odbyć równolegle z uchwałą o przystąpieniu do opracowania strategii, a może być również 

wyprzedzająco w stosunku do tej uchwały) jest kwestią decyzji władz danego miasta. 

 

Tabela 1. Przykładowy skład zespołu ds. przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej (opracowanie własne IETU) 

ZESPÓŁ DS. PRZYGOTOWANIA MIEJSKIEJ STRATEGII ADAPTACYJNEJ 

Wydziały  Inne służby i jednostki administracji niezespolonej 

Ochrony Środowiska Powiatowy Inspektor Sanitarny 

Planowania przestrzennego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

Architektury i nadzoru budowlanego Wojewódzki Zarząd Melioracji 

Gospodarki nieruchomościami  Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej 

Infrastruktury miejskiej, transportu Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska 

Zarządzania kryzysowego (centrum ratownictwa ) inne: np. okręgowe urzędy górnicze 

 

Zespół ds. przygotowania strategii adaptacyjnej może być wspierany przez konsultantów 
tematycznych, którzy oferować będą doradztwo i wsparcie w zakresie niezbędnych informacji na 

temat zagadnień związanych ze zmianami klimatu. 

2.1.2 OPRACOWANIE I PRZYJĘCIE HARMONOGRAMU PRAC NAD STRATEGIĄ ADAPTACYJNĄ  

Cały proces opracowania miejskiej strategii adaptacji do zmian klimatu szacowany jest na okres 18-20 

miesięcy, po którym następuje jej uchwalenie, a następnie wdrażanie. W tym czasie powstanie 

dokument, którego zapisy będą wielokrotnie konsultowane z szerokim gronem partnerów. Wstępny 

harmonogram prac nad strategia przygotowuje Zespół. Ustala on terminy realizacji poszczególnych 

etapów oraz precyzuje daty konsultacji społecznych. 
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2.1.3 OPRACOWANIE RAMOWYCH ZAŁOŻEŃ DO MIEJSKIEJ STRATEGII ADAPTACYJNEJ, UMOŻLIWIAJĄCYCH WYBÓR 

WYKONAWCY ZEWNĘTRZNEGO 

Zaleca się, aby duże ośrodki miejskie (miasta powyżej 100 tys. mieszkańców) korzystały przy 

opracowywaniu strategii z zewnętrznej pomocy eksperckiej. W zależności od konkretnych 

uwarunkowań, w tym wielkości posiadanych przez urząd miasta środków finansowych, jak  

i kwalifikacji pracowników (zespołu ds. przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej) władze 

samorządowe mogą zatrudnić firmę lub instytucję zewnętrzną, która opracuje dokument. Innym 

rozwiązaniem jest opracowanie strategii adaptacyjnej przez pracowników urzędu - zespół ds. 

przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej. 

2.1.4 WYBÓR SPOSOBU I WYKONAWCY PRZYGOTOWUJĄCEGO MIEJSKĄ STRATEGIĘ ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU 

Czynnikami decydującymi o sposobie przygotowania dokumentu są: wielkość środków finansowych 

przeznaczonych na to zadanie, którymi dysponuje miasto oraz kompetencje członków zespołu ds. 

przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej. W przypadku decyzji powierzenia zadania wykonawcy 

zewnętrznemu, Zespół przygotowuje SIWZ i bierze udział w wyborze wykonawcy. W tym wariancie 

realizacji opracowania strategii niezbędne jest opracowanie podziału kompetencji pomiędzy 

zespołem ds. przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej, a wybranym wykonawcą. 

 

Rys. 3. Schemat podziału kompetencji pomiędzy zespołem ds. miejskiej strategii adaptacyjnej, a wykonawcą zewnętrznym 
(opracowanie własne IETU) 
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2.1.5 IDENTYFIKACJA PARTNERÓW I INTERESARIUSZY DO WSPÓŁPRACY PRZY OPRACOWANIU MIEJSKIEJ STRATEGII 

ADAPTACYJNEJ 

Opracowując miejską strategię adaptacyjną istotne jest zidentyfikowanie partnerów i interesariuszy, 

którzy zaangażowani zostaną w proces tworzenia dokumentu.  

Partnerami zespołu d.s. przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej będą konsultanci tematyczni, 

w tym eksperci oraz naukowcy. Będą oni uczestniczyć w konsultacjach merytorycznych na temat 

wrażliwości miasta na skutki zmian klimatu. 

Ponadto zaleca się zaangażowanie następujących grup interesariuszy, w tym:  

· organizacji samorządowych (np. klubów ekologicznych, stowarzyszeń, związków), 

· przedstawicieli biznesu czyli przedsiębiorców, których działalność gospodarcza może zostać 

zakłócona w związku z działaniami adaptacyjnymi, 

· mieszkańców miasta narażonych na skutki zmian klimatu, w tym na zagrożenie powodzią  

i podtopieniami oraz związane z występowaniem miejskiej wyspy ciepła (np. zamieszkujących 

tereny zalewowe rzek oraz tereny podatne na podtopienia, śródmieścia miast). 

Będą oni stanowili grupę docelową konsultacji społecznych.  

Wybór interesariuszy i partnerów należy do zespołu d.s. przygotowania miejskiej strategii 

adaptacyjnej, a angażowanie ich w proces tworzenia strategii na poszczególnych etapach jej 

opracowywania przedstawiono w rozdziale 3 niniejszego opracowania. 

2.2 DIAGNOZA - ANALIZA WRAŻLIWOŚCI DANEGO MIASTA I OCENA ZAGROŻEŃ W MIEŚCIE WYNIKAJĄCYCH ZE 

ZMIAN KLIMATU W OPARCIU O SCENARIUSZE ZMIAN KLIMATU  

 

Diagnoza jako jeden z podstawowych elementów budowy strategii składać się będzie  

z podstawowych analiz i oceny występujących w mieście zjawisk oraz możliwych zagrożeń. 

Kluczowym komponentem części analityczno-diagnostycznej będzie ocena wrażliwości miasta na 

zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Metodyczną podstawę do przygotowania analizy 

wrażliwości danego miasta stanowi opracowanie pn.- Ocena wrażliwości terenów miejskich na 

możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Do opracowania analizy wrażliwości danego 

miasta zalecane jest posiłkowanie się aktualnymi informacjami i danymi. Źródłami informacji są: 

strony internetowe w tym (KLIMADA), dokumenty, raporty oraz statystyki regionalne, publikacje 

badań nad zmianami klimatu i spodziewanymi ich skutkami zarówno w ujęciu ogólnokrajowym jak i 

regionalnym
8. Dodatkowe informacje można pozyskać również z prac realizowanych w wyższych 

uczelniach, instytutach naukowych i badawczo-naukowych oraz z państwowych instytucjach ochrony 

środowiska. 

                                                           
8
 Wśród rekomendowanych dokumentów jest również Raport GDOŚ z roku 2012- Ocena wpływu zmian klimatu na 

różnorodność biologiczną oraz wynikające z niej wytyczne dla działań administracji ochrony przyrody do roku 2030  
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Diagnoza wrażliwości miasta powinna zostać poprzedzona analizą zapisów zawartych  

w opracowaniach strategiczno-planistycznych, sporządzanych obligatoryjnie lub dobrowolnie przez 

władze lokalne. Wśród dokumentów tych należy wymienić:  

· strategię rozwoju miasta/gminy 

· program ochrony środowiska i/lub program zrównoważonego rozwoju 

· miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

· studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

· plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  

· program gospodarki wodno-ściekowej, w tym również zagospodarowania wód opadowych, 

· program małej retencji 

· program gospodarki niskoemisyjnej  

· waloryzacje przyrodnicze oraz opracowania ekofizjograficzne  

W większości tych dokumentów nie ma jednoznacznego odniesienia do działań adaptacyjnych, 

(przepisy, które regulują ich cele i zakres nie wymagały tego), niemniej jednak identyfikują one 

problemy danej jednostki administracyjnej, które mogą dotyczyć zagrożeń wynikających ze skutków 

zmian klimatu oraz określają kierunki działań/konkretne działania. Na tej podstawie możliwe jest 

wstępne określenie wrażliwości miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu.  

2.2.1 OCENA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI MIASTA NA ZMIANY KLIMATU 

Jest to etap diagnozy obejmujący identyfikację i ocenę skutków zmian klimatu w mieście. Dokonuje 

się oceny wrażliwości miasta w poszczególnych jego elementach i systemach takich jak zabudowa, 

sieci transportowe i infrastruktura oraz tereny i systemy przyrodnicze (zieleń miejska, a w tym 

obszary cenne przyrodniczo oraz chronione). Należy dokonać również analizy wpływu zmian klimatu 

na funkcjonowanie obszaru miasta i jakość życia jego mieszkańców. Wyniki diagnozy powinny być 

przedstawione na mapach miasta z zaznaczeniem obszarów wymagających interwencji jako 

priorytetowe. W ocenie należy uwzględnić margines niepewności, w scenariuszach różniących się 

warunkami klimatycznymi i uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi. 

Ocena ryzyka powinna uwzględniać trzy elementy: 

· zagrożenia dla miasta związane z klimatem, zidentyfikowane na podstawie obserwowanych 

trendów i prognozowanych zjawisk, 

· wrażliwość miasta na podstawie jego fizycznych cech, a w tym warunków przyrodniczych,  

i charakteru społeczno-gospodarczego, które określają stopień podatności miasta na wpływ 

zmian klimatu, 

· możliwości adaptacyjne określone przez cechy instytucjonalne i działających interesariuszy, 

którzy determinują zdolność adaptacji i odpowiedzi na oddziaływania zmian klimatu i ich 

skutki. 

Podstawą do oceny ryzyka w świetle obserwowanych trendów są globalne zmian klimatycznych, 

będące wynikiem szeroko zakrojonych badań i analiz prowadzonych przez wielospecjalistyczne 

zespoły eksperckie. 
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Informacja na temat przewidywanych zmian klimatu dla Polski przedstawiona została w dokumencie: 

„Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020  

z perspektywą do roku 2030”. Przeanalizowano zmiany w trzech regionach reprezentujących różne 

warunki klimatyczne: region południowo-zachodni, środkowy oraz północno–wschodni. Analizę 

przestrzenną scenariuszy przedstawiają mapy Polski ilustrujące różnicę pomiędzy stanem danego 

elementu w okresie referencyjnym 1971-2000 i w okresie 2001-2030, co ułatwia ocenę 

prognozowanych zmian.  

Scenariusze zmian klimatu dla Polski odnoszące się do XXI wieku9
 przedstawione zostały na portalu 

KLIMADA. Powstały one na podstawie dostępnego zestawu projekcji klimatu opracowanych dla 

Europy. Symulacje wskazują na tendencje kształtowania się temperatury powietrza oraz opadów w 

kolejnych dekadach.  

Globalne scenariusze zmian klimatu
10

 zostały opracowane przez Międzyrządowy Panel ds. Zmian 

Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC). Podstawą symulacji jest tempo 

przyrostu gazów cieplarnianych w atmosferze. Poszczególne scenariusze uwzględniają różny zakres 

podejmowanych działań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w tym 

wykorzystania technologii relatywnie mniej oddziałujących na środowisko. Różnią się one ponadto 

stopniem uwzględniania kryteriów ekonomicznych i społecznych w dążeniu do zapewnienia wzrostu 

gospodarczego oraz poziomem świadomości ekologicznej społeczeństwa. Opracowane zostały 

scenariusze optymistyczne spełniające zasady zrównoważonego rozwoju, pesymistyczne realizowane 

wyłącznie w oparciu o kryteria ekonomiczne oraz scenariusze pośrednie. W scenariuszach wskazano 

możliwości stabilizacji emisji CO2 do 2050 roku, przewidywane ilości CO2 w atmosferze oraz poziom 

wzrostu temperatury. Scenariusze te zostały adaptowane dla warunków Polski11
 dla perspektywy 

2030 roku. Interpretację przeprowadził Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej12
 .  

2.2.2 CEL I PRIORYTETY MIEJSKIEJ STRATEGII ADAPTACYJNEJ  

Diagnoza prezentuje status quo danego miasta w aspekcie wrażliwości i potencjalnej odporności na 

zmiany klimatu. Prowadzi do zdefiniowania celu nadrzędnego strategii oraz wyprowadzenia na jego 

podstawie priorytetów (osi priorytetowych), na których będą osadzone działania adaptacyjne. 

Cel i priorytety strategii adaptacyjnej powinny dotyczyć podniesienia odporności miasta na: 

· powodzie związaną z wylaniem rzeki, 

· powodzie „miejskie” związaną z gwałtownymi i intensywnymi opadami 

· długotrwałe susze i związany z nimi brak lub ograniczenie dostępu do wody 

· fale upałów, 

· gwałtowny wiatr. 

                                                           
9
 http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/przyszle-zmiany-klimatu/. 

10
 IPCC (2000) IPCC Special Report. Emissions scenarios. Summary for Policymakers. A Special Report of IPCC Working Group 

III, WMO, UNEP,  ISBN: 92-9169-113-5. https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-en.pdf.  

11
 klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2013/01/3_1.pdf. 

12
 Scenariusze zostały wykorzystane w projekcie realizowanym przez IMGW - KLIMAT: „Wpływ zmian klimatu na 

środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej 
i planowania gospodarczego)”.  
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Do konstruowania celów i priorytetów pomocnymi technikami są analizy SWOT, np. oceniające 

poszczególne komponenty struktury miasta przez pryzmat wrażliwości (słabe strony) i odporności 

(mocne strony) na zmiany klimatu. Innym narzędziem są macierze problemowe. Ważne jest, aby 

definiowanie celu obejmowało cały obszar miasta. Natomiast priorytety mogą być wskazane dla 

całego miasta lub dotyczyć wybranych obszarów (np. ze względu na zdiagnozowaną zwiększoną 

wrażliwość).  
Tabela 2. Przykład macierzy służącej wyznaczaniu celów priorytetów na podstawie wrażliwości i odporności struktury 
miejskiej na zmiany klimatu (opracowanie własne IETU) 

Komponent struktury miejskiej 

Wrażliwość na zmiany klimatu  Odporność na zmiany klimatu  

Czynnik klimatyczny Czynnik klimatyczny 

Opady Wzrost 

temperatury 

Zjawiska 

ekstremalne 

Opady Wzrost 

temperatury 

Zjawiska 

ekstremalne 

Zabudowa śródmiejska  

(mieszkaniowo- usługowa) 
·  ·  ·  o  o  o  

Zabudowa dużych zespołów 
mieszkaniowych (osiedla)  

·  ·  ·  o  o  o  

Zabudowa podmiejska (suburbia) ·  o  ·  o  ·  o  

Tereny produkcyjne i magazynowe 

w tym tereny kolejowe 
·  ·  ·  o  o  o  

Infrastruktura wodno- 

kanalizacyjna 
·  ·  ·  o  o  o  

Infrastruktura drogowa ·  ·  ·  o  o  o  

Infrastruktura energetyczna ·  ·  ·  o  o  o  

Tereny zielone - ekosystemy 

miejskie 

o  ·  ·  ·  o  o  

Tereny zalewowe ·  o  ·  o  ·  o  

Zbiorniki i cieki wodne 

(infrastruktura niebieska) 
·  ·  ·  o  o  o  

Proces przygotowania diagnozy oraz definiowania celów i priorytetów powinien być ściśle powiązany 

z konsultacjami społecznymi, których rezultaty są uwzględnione w dalszych etapach opracowywania 

strategii. 

Na podstawie opracowanej diagnozy, wskazującej cel i priorytety strategii przygotowany będzie zbiór 

działań adaptacyjnych dla poszczególnych komponentów struktury miasta 

2.3 OPRACOWANIE ZESTAWU DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZIN 

FUNKCJONOWANIA MIASTA WRAZ Z ANALIZĄ OPCJI 

 

Rozdział zawiera informacje dotyczące identyfikacji wariantowych rozwiązań adaptacyjnych (opcji 

adaptacji) oraz analizy i oceny tych opcji w celu wyboru opcji, która zostanie wpisana do dokumentu 

strategii. 
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Opcje adaptacji są odpowiedzią na zidentyfikowane zagrożenia dla miasta wynikające ze zmian 

klimatu. Zagrożenia te są przedstawione w ramach diagnozy i na ich podstawie zostają sformułowane 

cele i priorytety strategii adaptacji. Stanowią one pierwszy krok w procedurze zmierzającej do 

opracowania zestawu działań adaptacyjnych. 

2.3.1 IDENTYFIKACJA OPCJI ADAPTACJI 

Opcje adaptacji składają się z działań, których realizacja sprzyja osiągnięciu sformułowanych  

w ramach diagnozy celów strategii adaptacji. Działania adaptacyjne mogą być różne i składać się na 

wariantowe rozwiązania w odniesieniu do poszczególnych zagrożeń i związanych z nimi celów. Zatem 

opcja adaptacji do zmian klimatu jest zestawem działań, których realizacja ma posłużyć obniżeniu 

wrażliwości miasta na dane zagrożenie (np. oddzielne są opcje dla fali upałów a oddzielne dla 

intensywnych opadów).  

Poniższy rysunek przedstawia sposób przyporządkowania działań w ramach opcji poszczególnym 

zagrożeniom (Rys. 4) 

 

 
Rys. 4. Schemat przyporządkowania działań w ramach opcji poszczególnym zagrożeniom (opracowanie własne IETU) 
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Kroki postępowania przy identyfikacji opcji adaptacji powinny być następujące: 

1. Wykonawca dokumentu strategii opracowujący propozycje opcji adaptacji odpowiednie dla 

postawionych w diagnozie celów i zagrożeń powinien dokonać przeglądu przykładów 

najlepszych praktyk zastosowanych w podobnych przypadkach zagrożeń zmianami klimatu  

w innych miastach. Pokazanie dobrych przykładów działań adaptacyjnych będzie ważnym 

wsparciem argumentacji za przyjęciem proponowanych działań adaptacyjnych na etapie 

komunikacji i konsultacji. Ponadto, przegląd przykładowych działań adaptacyjnych będzie 

przydatny przy badaniu możliwości i warunków, jakimi miasto dysponuje dla przygotowania 

podobnych rozwiązań oraz wskazanie możliwości finansowania dla ww. działań. 

2. Należy dokonać przeglądu postawionych w diagnozie celów i dla każdego zidentyfikowanego 

zagrożenia należy następnie przedstawić kilka opcji zawierających różne rozwiązania 

technologiczne i techniczne prowadzące do redukcji skutków zagrożeń wynikających ze zmian 

klimatu. Rozwiązania technologiczne i techniczne o charakterze inwestycyjnym mogą być 

również przedstawiane w wariantach dotyczących innej lokalizacji inwestycji, innej wielkości 

inwestycji czy innego terminu jej realizacji.  

3. W doborze rozwiązań należy dążyć do wykorzystywania działań opartych na podejściu 

ekosystemowym, wdrażaniu usług ekosystemowych tam, gdzie jest to możliwe oraz 

wykorzystywaniu zielonej infrastruktury. Jest to zgodne ze strategią Komisji Europejskiej,  

w której określono ramy dla działań UE w nadchodzącej dekadzie, zmierzających do realizacji 

przewodniego celu w zakresie różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.13
 Wśród celów 

strategii wskazuje się na konieczność tworzenia i umacniania zielonej infrastruktury oraz 

zapewnienie zerowego poziomu strat bioróżnorodności i funkcji ekosystemu (unikanie strat 

netto w ekosystemach) 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zielonej infrastruktury – 

zwiększania kapitału naturalnego Europy14
 podkreśla pozytywne oddziaływanie zielonej 

infrastruktury na łagodzenie zmiany klimatu. W szczególności zwraca uwagę, że zielona 

infrastruktura może odegrać szczególnie istotną rolę w miastach, gdzie może ona świadczyć 

m.in. usługi takie jak kontrolowanie temperatury i łagodzenie lokalnego „efektu wyspy ciepła”, 

ochrona przed powodziami, retencja wody deszczowej i zapobieganie powodziom, utrzymanie 

odpowiednich poziomów wód gruntowych, przywracanie różnorodności biologicznej bądź 

powstrzymywanie jej utraty, łagodzenie przebiegu skrajnych zjawisk pogodowych i ich skutków, 

poprawa stanu zdrowia obywateli i ogólnie podniesienie jakości życia.  

Inwestowanie w zieloną infrastrukturę ma sens z ekonomicznego punktu widzenia: utrzymywanie 

zdolności przyrody między innymi do łagodzenia negatywnych skutków zmiany klimatu jest  

o wiele mniej kosztowne niż zastępowanie tej utraconej funkcji o wiele droższymi rozwiązaniami 

technicznymi opracowanymi przez ludzi. 

4. Rozwiązania technologiczne powinny być efektywne i dostosowane do warunków polskich. 

W przypadku zadań, w ramach których wykorzystane zostaną w praktyce konkretne 

                                                           
13

 Strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm 

14
 Rezolucja (2013/2663(RSP)) 
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technologie, zaleca się stosowanie takich rozwiązań, które w stosunku do innych są mniej 

uciążliwe dla środowiska, w szczególności: 

· generują mniej zanieczyszczeń, 

· wykorzystują mniejsze ilości surowców i zasobów, w tym materiałów, energii, wody 

oraz powierzchni ziemi w bardziej racjonalny sposób. 

W miarę możliwości należy korzystać z doświadczeń projektów promujących polskie 

technologie. Na przykład, źródłem informacji o technologiach przyjaznych dla środowiska jest 

realizowany przez Ministerstwo Środowiska od roku 2010 projekt GreenEvo – Akcelerator 

Zielonych Technologii
15

. W ramach projektu wyłaniane są najlepsze polskie rozwiązania, 

które wyróżniają się relatywnie mniejszym oddziaływaniem na środowisko, mające 

jednocześnie znamiona innowacyjności. Innym programem wspierającym rozwój technologii 

środowiskowych, w tym ekoinnowacyjnych jest Pilotażowy Program Weryfikacji Technologii 

Środowiskowych Unii Europejskiej (European Union Environmental Technology Verification - 

EU ETV)
16, za którego realizację w Polsce również odpowiada Ministerstwo Środowiska. 

Wybierając technologię posiadającą świadectwo weryfikacji ETV nabywca ma pewność, że w 

danych warunkach będzie ona działać tak, jak deklaruje dostawca.  

5. Opcje adaptacyjne powinny się składać z działań technicznych i technologicznych oraz z tzw. 

działań „miękkich” obejmujących zmiany zachowania, podnoszenie świadomości, szkolenia i 

budowanie potencjału, reformy instytucjonalne/ restrukturyzacja. 

6. W działaniach adaptacyjnych powinny także znaleźć się ogólne wytyczne np. standardy i kodeksy 

budowlane a także nowe zasady postępowania w przygotowywaniu dokumentów polityki 

miejskiej uwzględniające wzmacnianie odporności miasta na wpływ zmian klimatu. 

7. Należy przygotować krótką listę preferowanych opcji, które są akceptowalne pod względem 

środowiskowym, społecznym i finansowym i wykonalne pod względem technicznym i prawnym, 

stosując kryteria selekcji jakościowej. Należy wybrać rozwiązania, które można wdrożyć  

w obecnych warunkach. 

Tabela 3. Przykładowe działania adaptacyjne w trzech grupach do zastosowania w ramach opcji (opracowanie własne IETU) 

DZIAŁANIA TECHNICZNE I 
TECHNOLOGICZNE LOKALNE 

(PUNKTOWE) 

DZIAŁANIA TECHNICZNE I 
TECHNOLOGICZNE SYSTEMOWE 

(W CAŁYM MIEŚCIE) 
DZIAŁANIA „MIĘKKIE” 

podniesienie wałów 

przeciwpowodziowych 

budowa systemu kanalizacji 

rozdzielczej wraz z systemami 

retencji 

zarządzanie kryzysowe 

                                                           
15

 Technologie te są wiodącymi polskimi rozwiązaniami promowanymi przez Ministerstwo Środowiska zagranicą. 
Wykorzystanie ich przynosi korzyści zarówno środowiskowe jak i ekonomiczne. Informacja na temat laureatów kolejnych 
edycji GreenEvo dostępna jest pod adresem internetowym: http://greenevo.gov.pl/pl. 

16 EU ETV jest programem europejskim. W ramach programu następuje sprawdzenie, przez niezależne  jednostki 
akredytacyjne,  rzetelności deklaracji składanych przez dostawców technologii, z punktu widzenia oddziaływania technologii 
na środowisko w trakcie całego cyklu życia oraz jej zgodności z odpowiednimi regulacjami i standardami środowiskowymi. 
Informacje na temat programu EU ETV dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska: 
http://www.mos.gov.pl/kategoria/4675_etv/ 
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DZIAŁANIA TECHNICZNE I 
TECHNOLOGICZNE LOKALNE 

(PUNKTOWE) 

DZIAŁANIA TECHNICZNE I 
TECHNOLOGICZNE SYSTEMOWE 

(W CAŁYM MIEŚCIE) 
DZIAŁANIA „MIĘKKIE” 

wzmocnienie infrastruktury 

ochrony przeciwpowodziowej 

budowa systemu ochrony 

przeciwpowodziowej (np. budowa 

zbiorników retencyjnych 
przeciwpowodziowych) 

opracowywanie planów 
ostrzegania przed powodzią 

budowa zielonych dachów 
budowa systemu zielonej 

infrastruktury w mieście  

opracowywanie planów 
zagospodarowania 

przestrzennego wprowadzających 
wymóg 50% powierzchni 
biologicznie czynnej 

budowa barier ochronnych przed 

zalewaniem od strony morza 

budowa systemu ochrony 

przeciwsztormowej 

opracowywanie planów ewakuacji 
w ramach zarządzania 
kryzysowego 

zacienianie budynków – 

tworzenie stref cienia 

budowa systemu retencji w 

mieście 

opracowanie kampanii 

informacyjno-edukacyjnej dla 

mieszkańców dotyczącej ochrony 

przed falami upałów 

2.3.2 ANALIZA OPCJI 

Opracowane opcje czyli wariantowe zestawy działań adaptacyjnych podlegają analizie, w wyniku 

której nastąpi dopuszczenie ich do oceny w celu dokonania wyboru opcji do realizacji. W ramach 

analizy opcji adaptacji następuje przygotowanie pełnej informacji o poszczególnych wariantach, która 

będzie podstawą ich oceny. Informacja może być opracowana na podstawie odpowiedzi na 

następujące pytania17
: 

· Skuteczność: czy dane rozwiązanie umożliwia realizację ogólnego celu adaptacji do zmiany 

klimatu?  

· Niezawodność: czy dane rozwiązanie będzie niezawodne w obecnych warunkach klimatycznych 

oraz w innych prawdopodobnych zmienionych warunkach klimatycznych w przyszłości?  

· Działanie uboczne: rozwiązanie nie powinno mieć negatywnego wpływu na inne obszary ani 

słabsze grupy społeczne.  

· Czasokres realizacji: czy dane działanie może zostać faktycznie wdrożone i w jakich ramach 

czasowych?  

· Termin rozpoczęcia: jak szybko można wdrożyć dane rozwiązanie?  

· Elastyczność: czy dane rozwiązanie jest dostatecznie elastyczne, by sprawdziło się również  

w przyszłości?  

· Zrównoważony charakter: czy dane rozwiązanie spełnia zasady zrównoważonego rozwoju,  

w tym przyczynia się do oszczędnego gospodarowania zasobami?  

· Efektywność: czy korzyści płynące z działań przewyższają ich koszty?  

· Koszt: czy w danym rozwiązaniu uwzględniono nie tylko koszty ekonomiczne, ale również koszty 

społeczne i środowiskowe?  

· Synergia: czy dane rozwiązanie adaptacyjne ograniczy również inne zagrożenia oprócz zagrożeń 

klimatycznych, przyczyniając się do osiągnięcia innych celów?  

· Efekty: w jakim okresie należy spodziewać się efektów wdrożenia rozwiązania? 

                                                           
17

 Na podstawie: UKCIP (2010). UKCIP Adaptation Wizard v 3.0. UKCIP, Oxford, www.ukcip.org.uk/wizard 
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Odpowiedzi na powyższe pytania mogą być uzupełnione innymi informacjami specyficznymi dla 

danego rozwiązania, które będą przydatne w ocenie.  

2.4 OCENA I WYBÓR OPCJI 

 

Ocenie podlegają opcje, które z założenia mają na celu równą skuteczność w zmniejszaniu narażenia 

na dane zagrożenie płynące ze zmian klimatycznych (tj. „skuteczności zabezpieczenia”) oraz pewność 

ich oddziaływania w postaci redukcji zagrożenia. Oceny i wyboru opcji dokonuje się dla każdego 

zagrożenia oddzielnie. W rezultacie w strategii każdemu zagrożeniu zostanie przyporządkowana 

opcja czyli zestaw działań technicznych/technologicznych i „miękkich”. Jest również kwestią wyboru, 

w jakiej kolejności (jeżeli nie jednocześnie) zostaną podjęte proponowane działania, w przypadku 

ograniczeń finansowych. Kolejność realizacji działań powinna być zgodna z priorytetami określonymi 

w diagnozie. 

Może się zdarzyć, że rozważane opcje adaptacyjne nie będą w równym stopniu skuteczne w 

redukowaniu zagrożeń związanych z narażeniem na zmiany klimatyczne, jednakże samo oszacowanie 

skuteczności ekonomicznej nie wystarcza jako podstawa wyboru pomiędzy nimi. Opcje powinny 

również zapewniać wyższe korzyści społeczne, gospodarcze i środowiskowe niż poniesione nakłady. 

Preferowane powinny być rozwiązania wykorzystujące siły przyrody oraz te, które są spójne i zgodne 

z rozwiązaniami w innych sektorach. Ponadto rozwiązania nie powinny naruszać równowagi w innych 

komponentach środowiska. 

Ocena opcji obejmujących działania inwestycyjne (projekty) powinna być oparta na analizie kosztów  

i korzyści (AKK) (cost-benefit analysis). Jednakże, niezależnie od typu i rozmiaru projektu, podczas 

przeprowadzania AKK dla projektów zakładających stosowanie środków adaptacyjnych do zmian 

klimatycznych należy uwzględniać czynnik ryzyka. Ryzyko związane jest ze słabym rozpoznaniem 

przyszłych zmian klimatu. A więc niepewnością co do celowości i zasadności poniesienia wysokich 

kosztów zabezpieczeń. AKK w klasycznym ujęciu nie zawiera elementu niepewności przy szacowaniu 

nakładów i korzyści. Tak więc metoda AKK będzie zastosowana jako wsparcie w zakresie analizy 

ekonomicznej, natomiast pełna ocena opcji będzie poszerzona o aspekty związane z akceptacją 

ryzyka lub uznaniem wyższości opcji dającej większą pewność co do uniknięcia ryzyka (np. droższego 

rozwiązania).  

AKK będzie także metodą wspierającą wielokryterialną ocenę opcji, która uwzględnia elementy 

trudno mierzalne w kategoriach ekonomicznych. Przykładowo, w przypadku kosztów działań 

adaptacyjnych związanych z ochroną przed skutkami powodzi miejskich wynikających z deszczy 

nawalnych analiza koncentruje się na możliwych do oszacowania działaniach ochrony 

przeciwpowodziowej i kosztach infrastruktury. Bardziej skomplikowana jest analiza kosztów 

związanych z zieloną infrastrukturą. W tym wypadku bierze się pod uwagę nie tylko koszty nasadzeń 

ale również nie osiągnięte zyski z zainwestowania w tereny, które zostały zajęte pod nasadzenia. 

Ponadto, zainwestowanie w tereny, które wiąże się z ryzykiem klimatycznym, może z kolei wiązać się 

z koniecznością poniesienia w przyszłości znacznie wyższych kosztów ochrony tych terenów  
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w związku z niekorzystnymi następstwami zmian klimatu lub też strat w przypadku, gdy terenów tych 

nie udałoby się ochronić. Wówczas nasadzenia mogą okazać się najtańszym rozwiązaniem, które 

będzie pełniło funkcję ochroną i pozwoli dodatkowo na uniknięcie możliwych strat związanych ze 

zmianami klimatu. 

Ocena opcji adaptacji powinna się odbywać metodą ekspercką przy udziale zespołu wykonawcy 

strategii (jeżeli jest to wykonawca zewnętrzny) oraz zespołu ds. przygotowania strategii powołanego 

w urzędzie miasta/gminy. Ocena dokonywana jest przy zastosowaniu kryteriów, którym powinny być 

przypisane wagi. W ocenie może być zastosowana metoda delficka, metoda Grupy Imiennej lub inna 

powszechnie stosowana metoda z wykorzystaniem ekspertów.  

Tabela 4. Modelowa tabela oceny opcji (opracowanie własne IETU) 

OPCJA/ 

DZIAŁANIA 

NAKŁADY/ 

KOSZTY 
KORZYŚCI 

OKRES 

REALIZACJI/ 

OSIĄGNIĘCIE 
EFEKTÓW 

DOSTĘPNOŚĆ 
ŚRODKÓW 
(ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA) 

NEGATYWNE 

SKUTKI DLA 

INNYCH 

INTERESARIUSZY 

Opcja I 

Działanie 1 

Działanie 2 

Działanie 3. 

     

      

      

Opcja 

„zerowa” 

Koszty związane 
ze skutkami 

zmian klimatu 

0 - - - 

Po dokonaniu oceny przez ekspertów i wstępnym wyborze opcji rezultat oceny zostaje poddany 

konsultacjom społecznym, których wynik może wprowadzić zmiany. Niemniej jednak ostateczny 

wybór opcji do wdrożenia należy do samorządu lokalnego.  

Etap oceny i wyboru opcji adaptacji powinien się zakończyć ustaleniem listy działań tworzących 

wybraną opcję adaptacji, które będą wdrażane w ramach realizacji strategii adaptacji, wraz  

z uzasadnieniem ich wyboru. Wybrane działania odnoszą się do poszczególnych celów i priorytetów, 

jako odpowiedź na zidentyfikowane zagrożenia związane z wpływem zmian klimatu. Kolejność 

przyjętych działań odzwierciedla ustalone w diagnozie priorytety.  

W dokumencie strategii zostanie zapisana lista działań adaptacyjnych, wchodzących w skład 

wybranych opcji w odniesieniu do każdego zagrożenia. Opis każdego działania powinien zawierać 

następujące informacje: 

· efekt realizacji działania (podstawa oceny postępu wdrażania działania), 

· priorytet działania, 

· jednostka odpowiedzialna za wdrożenie, 

· budżet działania, 

· źródło finansowania, 

· podzadania, 

· okres realizacji. 
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2.5  PRZYGOTOWANIE WERSJI KOŃCOWEJ DOKUMENTU WRAZ Z SOOS 

 

Ostatnim etapem przygotowania dokumentu miejskiej strategii adaptacyjnej jest opracowanie wersji 

ostatecznej dokumentu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Zgodnie ze 

standardem i praktyką opracowywania dokumentów strategicznych miejska strategia adaptacyjna 

musi zawierać również propozycję sposobu zarządzania oraz monitorowania przebiegu jej realizacji 

oraz koncepcję włączania wszystkich partnerów i podmiotów w działania realizacyjne i projekty 

wskazane w jej ramach. Zarówno sposób zarządzania jak i komunikowania oraz konsultowania 

strategii adaptacji do zmian klimatu opracowuje wykonawca we współpracy z zespołem ds. 

przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej. Oba elementy są związane z całością systemu 

organizacji i realizacji polityki oraz projektów miejskich realizowanych na szczeblu danej gminy. 

Prawidłowa realizacja i skuteczne wdrożenie strategii adaptacyjnej będzie zależeć w dużej mierze od 

sprawnej organizacji struktur odpowiedzialnych za jej realizację. Sposób zarządzania realizacją 

strategii może być oparty na strukturach istniejących (wydziałach lub biurach) jak również może 

działać jako nowa jednostka organizacyjna (wewnętrzna w strukturze urzędu miasta) lub 

funkcjonować jako zadanie powierzone na zewnątrz struktur miasta. Wybór odpowiedniego wariantu 

powinien zostać zaproponowany w dokumencie strategii. Pomocą metodyczną przy opracowaniu 

tych elementów strategii są wytyczne zawarte w rozdziale 3- Konsultacje, komunikacja i wymiana 

informacji w projekcie oraz w rozdziale 4 niniejszego opracowania pn.- Stworzenie ram dla wdrażania 

w tym monitorowania, miejskiej strategii adaptacyjnej, wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł 

finansowania adaptacji w szczególności perspektywa finansowa UE 2014-2020, środki NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, LIFE.  

Uzupełniającym elementem dokumentu miejskiej strategii adaptacyjnej jest strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko. Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

dokumentu strategii adaptacji powinna być realizowana zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi 

zmianami) dokument strategiczny podlega procedurze SOOS, co oznacza postępowanie obejmujące 

uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko dokumentu 

strategicznego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym, a następnie opracowanie samej prognozy i poddanie jej wraz  

z dokumentem strategii konsultacjom społecznym. 
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Proponowany poniżej spis treści dokumentu miejskiej strategii adaptacyjnej składa się  

z podstawowych elementów właściwych dokumentom strategicznym. Nie zawiera szczegółowych 

wskazań, które nie mają charakteru uniwersalnego np. są pochodnymi uwarunkowań lokalnych. 

Również metodyka opracowania dokumentu strategii jest częścią rozwiązania autorskiego 

proponowanego przez wykonawcę strategii (często stanowi znaczący element decydujący o wyborze 

najkorzystniejszej z ofert składanych przez ubiegających się o zadanie wykonawców). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI MIEJSKIEJ STRATEGII ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU  

1. Wstęp – informacja o podjęciu przez miasto prac nad realizacją strategii 
adaptacji (uchwała), cele strategii, metodyka  

2. Diagnoza – uzasadnienie potrzeby opracowania strategii adaptacji dla 

miasta (dane liczbowe, mapy, analiza danych w zakresie zmian klimatu w 

mieście, ocena wrażliwości miasta na zmiany klimatu, wskazanie 
obszarów i zagadnień priorytetowych)  

2.1 Analiza powiązań z innymi dokumentami strategicznymi  
i operacyjnymi obowiązującymi w mieście 

2.2 Analiza wrażliwości miasta na zmiany klimatu 

2.3 Analiza ryzyka 

2.4 Określenie celów i priorytetów 

3. Działania adaptacyjne oraz wynikające z nich projekty i przedsięwzięcia– 

koszty, terminy, efekty, wykonawcy  

4. Zarządzanie strategią adaptacji – struktura, zakresy odpowiedzialności, 
harmonogramy, koordynacja realizacji strategii z innymi programami  

i działaniami realizowanymi w mieście, sposób ewaluacji  

5. Źródła finansowania (budżet miasta, środki zewnętrzne z podziałem na 
typy finansowania – dotacje, pożyczki, realizacja w systemie PPP, np. 

Jessica, etc.) 

6. Monitoring realizacji strategii adaptacji – wskaźniki produktu, rezultatu, 
oddziaływania  

7. Uspołecznienie procesu realizacji strategii - konsultacje, komunikacja, 

promocja 

Załączniki (np. raporty z konsultacji, mapy, listy projektów) 
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3 KONSULTACJE, KOMUNIKACJA I WYMIANA INFORMACJI W PROJEKCIE (W TYM 

KOMUNIKACJA Z POZIOMEM CENTRALNYM W MŚ POPRZEZ PORTAL KLIMADA 

Istotą procesu tworzenia każdego dokumentu strategicznego, w tym miejskiej strategii adaptacyjnej 

jest współdziałanie rady i zarządu miasta/gminy, podmiotu prowadzącego proces opracowywania 

strategii oraz innych interesariuszy. Budowanie strategii będzie wymagało także dobrej współpracy  

i zaangażowania pracowników urzędu miasta/gminy. Najważniejszymi sposobami zapewnienia 

aktywnego udziału społeczności miasta/gminy w tworzeniu strategii są: komunikacja społeczna, czyli 

informowanie opinii publicznej/pracowników urzędu miasta/gminy na temat przygotowanych 

propozycji działań oraz konsultacje społeczne/konsultacje na poziomie urzędu miasta/gminy 

polegające na angażowaniu partnerów do wspólnego podejmowania decyzji.  

Sposoby zapewnienia aktywnego udziału społeczności miasta/gminy w procesie budowania miejskiej 

strategii adaptacyjnej na poszczególnych jego etapach przedstawia tabela. 

 

Tabela 5. Konsultacje, komunikacja i wymiana informacji na poszczególnych etapach budowania miejskiej strategii 

adaptacyjnej (Opracowanie własne IETU) 

ETAP BUDOWANIA 

STRATEGII ADAPTACJI 

KOMUNIKACJA 

SPOŁECZNA/KOMUNIKACJA 
NA POZIOMIE URZĘDU 

MIASTA/GMINY 

KONSULTACJE 

SPOŁECZNE/KONSULTACJE 
NA POZIOMIE URZĘDU 

MIASTA/GMINY 

GRUPY DOCELOWE 

ETAP I Stworzenie zespołu ds. przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej i identyfikacja 

kluczowych partnerów 

Rozpoczęcie procesu 

Poinformowanie, przez 

prezydenta/burmistrza 

pracowników urzędu 
miasta/gminy, o planach 

opracowania strategii 

adaptacyjnej  

Narzędzie: spotkanie 

 

Rada miasta, wybrane 

departamenty urzędu 
miasta/gminy 

Przekazanie informacji na 

temat przystąpienia do prac 
nad strategią adaptacyjną 
Narzędzia: portal urzędu 

miasta/gminy i/lub lokalne 

media  

 Ogół społeczeństwa 

Tworzenie zespołu 
opracowującego strategię 
i identyfikacja kluczowych 

partnerów i interesariuszy 

 

Konsultacje z pracownikami 

urzędu miasta/gminy 
Narzędzie: spotkanie  

Pracownicy wybranych 

departamentów urzędu 
miasta/gminy 

ETAP II Diagnoza wrażliwości miasta  

Diagnoza wrażliwości 
miasta 

 

Konsultacje merytoryczne na 

temat wrażliwości miasta na 
skutki zmian klimatu 

Narzędzia: spotkania, 

warsztaty 

 

Pracownicy wybranych 

departamentów urzędu 
miasta/gminy, służby 
powiatowe  

inne jednostki 

organizacyjne  

konsultanci/eksperci 

tematyczni 
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ETAP BUDOWANIA 

STRATEGII ADAPTACJI 

KOMUNIKACJA 

SPOŁECZNA/KOMUNIKACJA 
NA POZIOMIE URZĘDU 

MIASTA/GMINY 

KONSULTACJE 

SPOŁECZNE/KONSULTACJE 
NA POZIOMIE URZĘDU 

MIASTA/GMINY 

GRUPY DOCELOWE 

Przekazanie informacji o 

prowadzonych pracach i 

zaproszenie do udziału w 
konsultacjach społecznych  

Narzędzia: portal urzędu 

miasta/gminy i/lub lokalne 

media 

 Ogół społeczeństwa 

 

Konsultacje społeczne mające 
na celu identyfikację 
negatywnych efektów zmian 
klimatu postrzeganych przez 

interesariuszy.  

Narzędzia: spotkania, 

badania ankietowe, 

warsztaty 

Organizacje 

samorządowe 
(ekologiczne, 

stowarzyszenia, związki), 
lokalni przedsiębiorcy, 
mieszkańcy narażeni na 
skutki zmian klimatu. 

ETAP III Opracowanie zestawu działań adaptacyjnych dla poszczególnych dziedzin funkcjonowania 

miasta wraz z analizą opcji 

Identyfikacja i analiza 

opcji  

 

Konsultacje merytoryczne na 

temat opcji adaptacji  

Narzędzie: spotkania 

 

Pracownicy wybranych 

departamentów urzędu 
miasta/gminy, służby 
powiatowe ,inne 

jednostki organizacyjne, 

konsultanci/eksperci 

tematyczni 

Przekazanie informacji na 

temat realizowanych prac 

Narzędzia: portal urzędu 

miasta/gminy i/lub lokalne 

media 

 

 Ogół społeczeństwa 

ETAP IV Ocena i wybór opcji 

Ocena i wybór opcji  

 

Konsultacje społeczne mające 
na celu ocenę i wybór opcji  

Narzędzia: spotkania, 

warsztaty 

 

Organizacje 

samorządowe 
(ekologiczne, 

stowarzyszenia, związki), 
lokalni przedsiębiorcy, 
mieszkańcy narażeni na 
skutki zmian klimatu. 

Przekazanie informacji na 

temat wyboru opcji adaptacji 

Narzędzia: portal urzędu 

miasta/gminy i/lub lokalne 

media 

 

 Ogół społeczeństwa 



WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA MIEJSKIEJ STRATEGII ADAPTACYJNEJ DLA MIAST POWYŻEJ 100 TYS. MIESZKAŃCÓW 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 26 

ETAP BUDOWANIA 

STRATEGII ADAPTACJI 

KOMUNIKACJA 

SPOŁECZNA/KOMUNIKACJA 
NA POZIOMIE URZĘDU 

MIASTA/GMINY 

KONSULTACJE 

SPOŁECZNE/KONSULTACJE 
NA POZIOMIE URZĘDU 

MIASTA/GMINY 

GRUPY DOCELOWE 

ETAP V Opracowanie wersji końcowej dokumentu wraz z SOOŚ 

Opracowanie miejskiej 

strategii adaptacyjnej 

oraz Strategicznej Oceny 

Oddziaływania na 
Środowisko  

Zaprezentowanie Miejskiej 

Strategii Adaptacyjnej oraz 

Strategicznej Oceny 

Oddziaływania na Środowisko 
radzie miasta/gminy, która 
podejmie uchwałę o jej 
przyjęciu Narzędzia: spotkanie 

 
Rada miasta/gminy 

 

Przyjęcie miejskiej 

strategii adaptacyjnej 

wraz ze Strategiczną 
Oceną Oddziaływania na 
Środowisko  

Przekazanie informacji o 

przyjętej uchwale do publicznej 
wiadomości Narzędzia: portal 

urzędu miasta/gminy, i/lub 

lokalne media 

 

Ogół społeczeństwa 

 

 

 

 

Najłatwiejszym rozwiązaniem jest utworzenie zakładki w ramach portalu urzędu miasta/gminy lub 

strony internetowej dotyczącej adaptacji do zmian klimatu, za pośrednictwem której przekazywane 

będą na bieżąco informacje na temat prowadzonych prac nad strategią oraz zbierane opinie i uwagi. 

Strona internetowa umożliwi także dostęp do zamieszczanych materiałów informacyjnych  

i edukacyjnych na temat zmian klimatu, możliwości i sposobów adaptacji do nich oraz skutków dla 

mieszkańców miast, w tym środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Zaleca się bowiem, po 

przyjęciu przez władze samorządowe strategii adaptacyjnej, przeprowadzenie kampanii 

informacyjno-edukacyjnej, której celem będzie upowszechnienie wiedzy, zmiana postawy i zachowań 

społeczeństwa oraz zachęcenie grup docelowych do podjęcia działań na rzecz adaptacji do skutków 

zmian klimatu. 

Ważnym, utworzonym na poziomie centralnym, źródłem informacji i komunikacji w zakresie 

adaptacji do zmian klimatu jest portal internetowy KLIMADA
18

. Istotne i cenne jest powiązanie 

prowadzonych działań informacyjnych z upowszechnieniem portalu KLIMADA oraz bieżące 

wykorzystanie go w celu komunikowania się z Ministerstwem Środowiska. 

4 STWORZENIE RAM DLA WDRAŻANIA (W TYM MONITOROWANIA) MIEJSKIEJ STRATEGII 

ADAPTACYJNEJ, WRAZ ZE WSKAZANIEM POTENCJALNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 

ADAPTACJI (W SZCZEGÓLNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA UE 2014-2020, ŚRODKI 

NFOŚIGW, WFOŚIGW, LIFE) 

4.1 WDRAŻANIE 

Wdrażanie miejskiej strategii adaptacyjnej jest procesem wielostopniowym, dlatego prawidłowa 

realizacja wdrożenia zależeć będzie w dużej mierze od sprawnej organizacji struktur 

odpowiedzialnych za jej przebieg. 
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 Portal powstał w ramach Projektu KLIMADA „Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i 

obszarów wrażliwych na zmiany klimatu”, koordynowanego przez Ministra Środowiska oraz  Instytut Ochrony Środowiska-

Państwowy Instytut Badawczy, zrealizowanego w latach 2011-2013. http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/ 
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Proces realizacji/wdrażania miejskiej strategii adaptacyjnej obejmuje elementy administracyjno-

organizacyjne, system finansowania oraz system monitorowania i ewaluacji. Niezwykle ważne jest, 

żeby funkcję koordynacyjną wszystkich działań związanych z wdrażaniem miejskiej strategii 

adaptacyjnej pełniła osoba z najwyższych szczebli administracji lokalnej, np. wiceprezydent miasta, co 

nada strategii odpowiedniego znaczenia i zapewni jej skuteczną realizację. 

Równie ważne jest, aby proces ten był spójny z prowadzoną polityką miejską, tzn. uwzględniał zapisy 

innych dokumentów strategicznych lub wskazywał konieczność ich korekty pod kątem realizacji 

celów miejskiej strategii adaptacyjnej.  

Proces wdrażania strategii obejmuje również tworzenie programów operacyjnych i planów działania, 

z których wynikają projekty inwestycyjne i nie inwestycyjne. W przypadku projektów inwestycyjnych 

rekomendowanie jest prowadzenie ich zgodnie z metodyką unijną zaproponowaną w dokumencie 

pn.: Wytyczne dla kierowników projektów: Uodpornienie wrażliwych inwestycji na zmianę klimatu. 19
  

Z uwagi na charakter większości dokumentów miejskich znaczna część z nich ma już sama w sobie 

charakter operacyjny w stosunku do miejskiej strategii adaptacyjnej np. programy ochrony 

środowiska, programy gospodarki wodno-ściekowej czy małej retencji. Z tego względu konieczne 

będzie monitorowanie spójności strategii z innymi dokumentami i wprowadzenie stosownych zmian 

w tych dokumentach, gdy miejska stratega adaptacyjna już powstanie. Równie ważna będzie 

korelacja prac wynikających ze strategii z planowanym wprowadzeniem map ryzyka powodziowego, 

które będą miały wpływ na zapisy dokumentów planistycznych w gminie Działania związane  

z koordynowaniem i utrzymywaniem spójności wewnętrznej wszystkich ww. dokumentów będzie 

prowadzić zespół ds. miejskiej strategii adaptacyjnej.  

 

Rys. 5. Harmonogram wdrażanie dokumentów planistycznych dyrektywy powodziowej (opracowanie własne IETU) 

4.2 MONITORING I OCENA POSTĘPU 

Monitoring wdrażania strategii adaptacji może mieć dwojaki charakter:  

1. Monitoring procesu polegający na śledzeniu przebiegu procesu czyli sprawdzaniu, czy realizacja 

działań adaptacyjnych poprawia sytuację w porównaniu ze stanem początkowym. Ten sposób 

zakłada obserwację efektów podczas całego okresu wdrażania strategii, ponieważ trudno jest 

określić, kiedy osiągnięty zostanie cel strategii jako końcowy wynik. Wskaźniki monitoringu 

procesu pozwalają na sprawdzenie, czy istnieje postęp w poprawianiu możliwości adaptacyjnych 

miasta. Monitoring procesu odnosi się głównie do działań „miękkich”. 
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 Dokument roboczy- Wytyczne dla kierowników projektu: uodpornienie wrażliwych  inwestycji na zmianę klimatu, Komisja 
Europejska, DG Climate Action 
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2. Monitoring „klasyczny” z wykorzystaniem wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania 

powinien odnosić się do działań inwestycyjnych, dla których możliwe jest wyznaczenie efektów  

i terminów ich zakończenia.  

Istotny jest wybór wskaźników, które nie tylko pokażą wyniki czysto ekonomiczne dotyczące 

zrealizowania działań adaptacyjnych ale przedstawią korzyści społeczne wynikające ze zmniejszenia 

narażenia na wpływ zmian klimatu. Na przykład efekty realizacji projektu zwiększenia terenów 

zielonych w mieście mogą być oceniane z różnych punktów widzenia i mierzone różnymi 

wskaźnikami: 

· obniżenie skutków oddziaływania zmian klimatu na efekt miejskiej wyspy ciepła, 

· wzrost różnorodności biologicznej, 

· wzrost powierzchni terenów rekreacyjnych. 

Ocena postępu/wzrostu możliwości adaptacyjnych miasta oparta jest na następujących pytaniach: 

· Czy wzrosło zainteresowanie mieszkańców problematyką zmian klimatu (uczestnictwo w 

spotkaniach, liczba kliknięć na stronie zmian klimatu, ankietowanie dot. potrzeb publikacji na 

ten temat) 

· Czy wzrosła wiedza dotycząca problemu zmian klimatu i adaptacji do tych zmian wśród 

urzędników oraz mieszkańców (ankieta) 

· Czy w dokumentach strategicznych polityki miejskiej znalazły się zapisy wprost lub pośrednio 

odnoszące się do adaptacji do zmian klimatu? I w jakim stopniu korekta tych dokumentów 

ujawniła się w formie fizycznych zmian na terenie miasta? 

Tabela 6. Przykładowe wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania (opracowanie własne IETU) 

WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK ODDZIAŁYWANIA 

Koszt projektów 
inwestycyjnych z zakresu 

wzmocnienia systemu 

ochrony przeciwpowodziowej  

Powierzchnia terenów zajętych 
przez zabudowę na terenach 
zalewowych 

Liczba osób zamieszkujących 

tereny zalewowe 

Liczba dokumentów 
strategicznych polityki 

miejskiej, w których dokonano 
zmian związanych z adaptacją  

Powierzchnia zasklepiona na 

terenie miasta 

Wielkość spływu 
powierzchniowego 

Koszt wdrożenia projektu 
wzmocnienia systemu zielonej 

infrastruktury 

Przyrost powierzchni terenów 
zielonych w mieście 

Gradient temperatury w 

obszarze zabudowanym 

Koszt inwestycji systemu 

ochrony przeciwsztormowej 
Długość linii falochronów 

Liczba osób zamieszkujących 
tereny zagrożone powodzią 
sztormową 

Przez powyższe wskaźniki rozumie się: 

1. Produkt – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi 
wielkościami  

2. Rezultat – bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie społeczno – 

ekonomiczne uzyskany natychmiast po zakończeniu projektu (powierzchnia obszarów 
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chronionych przed powodzią, liczba osób korzystających z realizacji projektów społecznych - 

kampanii) 

3. Oddziaływanie – długookresowy wynik realizacji strategii (poprawa sytuacji w mieście  

w zakresie odczuwania skutków zmian klimatu) 

4.3 MECHANIZMY FINANSOWANIA  

Działania adaptacyjne podejmowane na różnych poziomach terytorialnego podziału kraju mogą 

zostać sfinansowane w pełni lub częściowo ze środków krajowych i Unii Europejskiej. Poniżej 

przedstawiono programy, w ramach których jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się  

o wsparcie działań adaptacyjnych. 

Ø PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 

W nowej perspektywie finansowej będzie możliwość starania się o wsparcie na działania w zakresie 

adaptacji do zmian klimatu
20

. Najważniejszymi beneficjentami tego programu będą podmioty 

publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty prywatne. W ramach Priorytetu 

II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu wspierane będą działania dotyczące 

rozwoju infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, przeciwdziałania spadkowi 

różnorodności biologicznej, zwiększenia możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym oraz 

służące wzmocnieniu odporności na zagrożenia związane z negatywnymi efektami zmian klimatu.  

W szczególności preferowane będą następujące działania: 

- opracowywanie dokumentów strategicznych i planistycznych oraz planów adaptacji do 

zmian klimatu w miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, 

- naturalne metody ochrony przeciwpowodziowej,  

- działania techniczne w zakresie zwiększenia naturalnej retencji oraz z zakresu małej 

retencji, - działania infrastrukturalne nakierowane na wzmocnienie odporności na 

zagrożenia związane z negatywnymi efektami zmian klimatu na obszarach szczególnie 

narażonych, 

- działania w obszarze zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, 

- działania miękkie promujące budowanie bazy wiedzy w zakresie skutków zmian klimatu  

i adaptacji do nich,  

- szkolenia i kampanie informacyjno-edukacyjne. 

Ø REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE  

Jednostki samorządowe będą mogły korzystać ze środków unijnych w ramach regionalnych 

programów operacyjnych. Programy te są podstawowym instrumentem rozwoju, jakim dysponują 

organy samorządu województwa. Aktualnie trwają negocjacje z Komisją Europejską dotyczące 

kształtu programów przygotowanych dla szesnastu województw. Przewiduje się, że do końca roku 

2014 programy zostaną zaakceptowane. Analiza dostępnych dokumentów (elektronicznych wersji 

projektów przesłanych do KE regionalnych programów operacyjnych) wykazała, że wspieranie 

adaptacji do zmian klimatu zostało ujęte w priorytetowych działaniach inwestycyjnych. Informacje na 

temat programów operacyjnych są dostępne na portalach urzędów marszałkowskich.  
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 Na podstawie dokumentu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt, Warszawa, 8 stycznia 

2014 r. 
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Ø ŚRODKI NFOŚIGW I WOJEWÓDZKICH FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ  

Środki NFOŚiGW oraz 16 funduszy wojewódzkich, które realizują regionalną politykę ekologiczną 

województw, wydatkowane są zgodnie z celami i priorytetami zapisanymi  

w dokumentach: „Wspólna Strategia Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 roku” oraz 

„Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013-

2016 z perspektywą do 2020 r.”. Priorytetami środowiskowymi, zgodnie z którymi realizowana jest 

merytoryczna działalność Narodowego Funduszu oraz funduszy wojewódzkich w perspektywie 

strategicznej 2013-2020 i uwzględniającymi aspekty adaptacji do zmian klimatycznych są:  

- Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, w tym: Adaptacja sektora 

gospodarki wodnej do zmian klimatycznych, 

- Ochrona atmosfery,  

- Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, w ramach której wspierane są 

między innymi inwestycje w kapitał naturalny w postaci zielonej infrastruktury.  

Wśród celów horyzontalnych realizowanych w każdym z priorytetów wymieniono promowanie 

zachowań ekologicznych, działań i przedsięwzięć w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych.  

Ø MECHANIZM FINANSOWY LIFE 

Przewiduje się, że działania na rzecz adaptacji do zmian klimatycznych podejmowane w Polsce 

finansowane będą ze środków unijnych w ramach jednego z podprogramów Programu LIFE w 

perspektywie 2014-2020 dedykowanego dla klimatu. Szczegółowe cele obszaru priorytetowego 

„Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu” obejmują między innymi: ułatwianie tworzenia  

i wdrażania strategii i planów działania ukierunkowanych na dostosowywanie się do skutków zmian 

klimatu na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym oraz wspieranie rozwoju i prezentacji 

innowacyjnych technologii, systemów, metod i instrumentów służących dostosowywaniu się do 

skutków zmian klimatu. Rolę Krajowego Punktu Kontaktowego pełni Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jednocześnie współfinansuje projekty LIFE. 

Ø OPŁATY EKOLOGICZNE  

Opłaty ekologiczne są jednym z narzędzi służących ochronie środowiska i realizacji polityki 

ekologicznej stosowanym przez władze publiczne w gminach. Źródłem finansowania działań 

proekologicznych mogą być między innymi opłaty usługowe za zbiorowe unieszkodliwianie 

zanieczyszczeń na przykład za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji. Opłaty 

te stanowić mogą źródło finansowania inwestycji służących efektywnemu gospodarowaniu wodami 

opadowymi
21

.  
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 Konieczność wprowadzenia opłat i sposób naliczania określone zostały w polskim prawie: Prawo Ochrony Środowiska 
(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.); Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późn. zm.); Rozporządzenie w sprawie określania taryf, wniosku o zatwierdzanie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 2006 nr 127 poz. 886 z 

późn. zm.). 
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Ø PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ HORYZONT 2020 

Jest to najważniejszy program w zakresie badań i innowacji. Projekty w zakresie przeciwdziałania  

i adaptacji do zmian klimatu realizowane są w ramach programu: Działania na rzecz Klimatu, 

Środowisko, Efektywność Zasobów i Surowce (Challenge: Climate Action, Environment, Resource 

Efficiency and Raw Materials). Projekty badawcze ukierunkowane są na rozwój wiedzy oraz wsparcie 

podmiotów publicznych i prywatnych w działaniach na rzecz adaptacji przez dostarczenie naukowo 

sprawdzonych informacji na temat przyczyn i skutków zmian klimatycznych. Ważnymi beneficjentami 

projektów w ramach programu Horyzont 2020 są jednostki samorządu terytorialnego.  

Tabela 7. Możliwości finansowania działań adaptacyjnych (opracowanie własne IETU) 

Źródło/narzędzie finansowania 
Typy wspieranych działań w zakresie adaptacji do zmian 

klimatu 

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 
Projekty infrastrukturalne, plany i strategie, szkolenia, kampanie 

Regionalne programy operacyjne Projekty infrastrukturalne, plany i strategie, szkolenia, kampanie 

Programy realizowane ze środków 

NFOŚiGW oraz funduszy wojewódzkich 
Działania infrastrukturalne, plany i strategie 

Mechanizm finansowy LIFE 
Strategie, plany działania, innowacyjne rozwiązania, w tym 

technologie, narzędzia 

Opłaty ekologiczne 
Inwestycje proekologiczne, proklimatyczne, adaptacyjne , a w 

tym infrastrukturalne dotyczące adaptacji do zmian klimatu.  

Program Ramowy UE Horyzont 2020 
Projekty badawcze ukierunkowane na potrzeby rynku: 

pilotażowe, demonstracyjne, testowe. 

PODSUMOWANIE 

Wytyczne do przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej mają na celu wesprzeć miasto  

w przygotowaniu się na możliwe, niekorzystne skutki związane ze zmianami klimatu. Wytyczne będą 

pomocne w zaplanowaniu działań adaptacyjnych uwzględniających specyfikę potencjalnych 

zagrożeń. Opracowana na podstawie wytycznych strategia pozwoli na skoordynowanie działań  

i przedsięwzięć wiążących się z minimalizowaniem negatywnych skutków środowiskowych, 

ekonomicznych i społecznych wynikających ze zmian klimatu, a podejmowanych przez miasto  

i innych partnerów. Wytyczne podkreślają rolę współpracy i zaangażowania wszystkich podmiotów, 

które powinny być włączane zarówno w proces przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej jak i jej 

realizację. Udział mieszkańców miasta od wczesnych etapów przygotowania strategii zapewni 

zrozumienie problemu i akceptację przyszłych działań, które są konieczne dla skutecznego jej 

wdrożenia. Wytyczne stanowią praktyczne narzędzie wspierające miasta, które stoją wobec 

współczesnych wyzwań związanych z globalnymi zmianami klimatu. 
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