OPRACOWANIE
PLANÓW ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU
W MIASTACH POWYŻEJ 100 TYS. MIESZKAŃCÓW

MIASTO PŁOCK
10 WRZEŚNIA 2018 R.

2

Plany adaptacji do zmian klimatu
w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców
•
•
•
•

Termin realizacji: 24 miesiące
Źródła finansowania: Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz
budżetu państwa
Beneficjent: Ministerstwo Środowiska
Partnerzy: 44 miasta
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Beneficjent
Partnerzy
Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców

Miasta powyżej 90 tys. mieszkańców konurbacji górnośląskiej i aglomeracji trójmiasta o liczbie mieszkańców poniżej 90 tys. funkcjonalnie
związane z miastami o liczbie mieszkańców pow. 100 tys.
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Realizatorzy

•
•
•
•

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ARCADIS Sp. z o.o.

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

2014-2015

Prace MŚ nad
programami
operacyjnymi
w ramach unijnej
perspektywy
finansowej
2014-2020

2013

Strategiczny Pakiet
na rzecz Adaptacji
„EU Adaptation
Strategy Package”

2013-2015

Biała Księga UE
„Adaptacja do zmian
klimatu: europejskie
ramy działania”

2013

Projekt Klimada „Opracowanie
i wdrożenie strategicznego planu
adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu”

2009

2007-2010

COP16. Strony przyjęły Cancun
Adaptation Framework (CAF).
Jest on wynikiem trzech latach
negocjacji w sprawie adaptacji

2009-2012

Adaptacja do zmian klimatu tło międzynarodowe i krajowe

„Podręcznik
adaptacji dla miast
Wytyczne
przygotowania
Miejskiego Planu
Adaptacji do zmian
klimatu”

2015-2018
Przygotowanie
i realizacja projektu
Opracowanie
planów adaptacji
do zmian klimatu
w miastach
powyżej 100 tys.
mieszkańców

Co zmienia się w klimacie Polski?
Duża zmienność temperatury powietrza z roku na rok
Systematycznie rośnie temperatura powietrza – około 0,7°C na 100 lat

Ostatnie 40 lat jest najcieplejszym okresem w historii obserwacji
Opady w ciepłej porze roku są bardziej gwałtowne
Powodzie miejskie i rzeczne po krótkich i intensywnych opadach deszczu

Założenia projektu
Przygotowanie władz miast i ich mieszkańców do świadomego reagowania
na możliwe zmiany klimatu ich skutki (zagrożenia)
1. Określenie podatności miast na zmiany klimatu
2. Zaplanowanie działań adaptacyjnych na poziomie lokalnym
3. Podniesienie świadomości nt. potrzeby adaptacji do zmian klimatu na poziomie lokalnym

Cel
nadrzędny
Działania

Miasta PO RAZ PIERWSZY otrzymają kompleksowe dokumenty identyfikujące zagrożenia
wynikające ze zmian klimatu oraz dopracowane, indywidualnie dobrane rozwiązania adaptacyjne

Jednolita, ale elastyczna metodyka dla wszystkich miast, która zapewni spójność strukturalną
wszystkich 44 MPA i pozwoli uwzględnić cechy indywidualne poszczególnych miast
Ścisła współpraca Zespołów Ekspertów z Zespołami Miejskimi umożliwi skuteczny przepływ
informacji, wspólne wypracowanie projektów MPA, tak aby były one w pełni akceptowane przez
lokalną społeczność i mogły być wdrażane
Zapewnienie udziału interesariuszy z miasta w opracowaniu MPA pozwoli na akceptację
zaproponowanych opcji adaptacji do zmian klimatu oraz ułatwi wdrażanie działań zawartych
w MPA w przyszłości

Wyróżniki

Etapy projektu
Uspołecznienie procesu MPA

ETAP 1 - Rozpoczęcie procesu
ETAP 2 - Ocena podatności
ETAP 3 - Analiza Ryzyka
ETAP 4 - Opracowanie opcji adaptacji
ETAP 5 - Ocena i wybór opcji

ETAP 6 - Przygotowanie dokumentu

Wrażliwość - stopień, w jakim układ miejski reaguje na
zmiany klimatu, które mogą być korzystne lub
niekorzystne. Wpływ ten może być bezpośredni (np.
ograniczenie potencjału terenów zielonych wynikające
ze zmian warunków termicznych lub opadowych) lub
pośredni (np. straty wynikające z zaburzenia działania
wielu sektorów miasta podczas powodzi oraz w okresie
odbudowy infrastruktury zniszczonej w trakcie powodzi)
Odporność - zdolność miasta do nieulegania
zakłóceniom związanym z wystąpieniem zjawisk
klimatycznych i ich pochodnych przy zachowaniu
istniejącej podstawowej struktury, sposobów
funkcjonowania i potencjału do samoorganizacji oraz
zdolności do adaptacji do nowych warunków
Podatność - stopień, w jakim miasto jest niezdolne do
poradzenia sobie z negatywnymi skutkami zmian klimatu
lub wykorzystania szans związanych z tymi zmianami.
Podatność jest funkcją rodzaju, natężenia, skali i
szybkości zmian, na które narażone jest miasto oraz jego
wrażliwości i potencjału adaptacyjnego

Status dotychczas zrealizowanych prac

Planowanie adaptacji
Gospodarka wodna i ściekowa
ekstremalne temperatury, opady, susze, powodzie, wzrost poziomu morza
Zdrowie publiczne
ekstremalne temperatury, oblodzenia, powodzie, burze, wiatr
Transport
ekstremalne temperatury , opady, oblodzenia, ekstremalne opady śniegu, powodzie

44 miasta *
41 miastach *

36 miast *

Energetyka
termika, susze

14 miast

Gospodarka przestrzenna
powodzie, fale upałów, przewietrzanie miasta

15 miast

Tereny o wysokiej intensywności zabudowy
ekstremalne temperatury, oblodzenia, powodzie, burze, wiatr

13 miast

Różnorodność biologiczna
temperatury ekstremalne, susza, wzrost poziomu morza, wiatr

9 miast

Turystyka
powodzie, ekstremalne temperatury, oblodzenia, wiatr i burze

3 miasta

Dziedzictwo kulturowe
osuwiska, powodzie, ekstremalne temperatury, oblodzenia, wiatr i burze

2 miasta *

Adaptacja w praktyce. Dostosowanie i profilaktyka
Działania informacyjno–edukacyjne

Adaptacja to proces dostosowania się do
obecnych lub oczekiwanych warunków
klimatycznych i ich skutków w celu zmniejszenia
lub uniknięcia negatywnych konsekwencji lub
zwiększenie korzyści z nich wynikających

W celu skutecznego zaadaptowania się
konieczne jest wdrożenie licznych działań tzw.
pakietu działań adaptacyjnych, czyli zestawu
działań adaptacyjnych będących odpowiedzią na
zidentyfikowane zagrożenie klimatyczne

mają na celu budowanie współpracy, edukację
i informację o zagrożeniach, o wizualizacji rozkładu
i ekspozycji ryzyka, planowanych i podjętych
działaniach adaptacyjnych, o funkcjonujących
systemach monitorowania i ostrzegania oraz
propagowanie dobrych praktyk

Działania organizacyjne
wymuszające zmiany w planowaniu przestrzennym,
organizacji przestrzeni publicznej, zmiany prawa
miejscowego, stworzenie wytycznych postępowania
w sytuacjach zagrożenia, zmiany podejścia
do komponentów miasta

Działania techniczne
o charakterze twardym/inwestycyjnym pozwalające
w szybkim czasie uzyskać efekty adaptacji miasta
do zmian klimatu

Uspołecznienie procesu przygotowania MPA
Przedsiębiorcy

Wsparcie komunikacyjne
• Informowanie - realizowane zarówno na płaszczyźnie miasta
jak i przez ogólną informację i promocję prowadzoną w
ramach Projektu dla 44 miast
•

•

Angażowanie - prowadzone będzie w ramach warsztatów
zaplanowanych na poszczególnych etapach tworzenia MPA
i będzie obejmować zarówno przedstawicieli wydziałów
urzędów miast jak i grono interesariuszy (3 warsztaty na
etapach 2,3,5; konsultacje w ramach procedury SOOŚ)

Edukacja - celem działań w pierwszej fazie będzie
budowanie świadomości odnośnie zagrożeń płynących ze
zmian klimatu. W drugim fazie działania skupią się wokół
metod adaptacji możliwych do zastosowania zarówno w
ramach działań indywidualnych jak i zbiorowych

Organizacje
pozarządowe,
samorządowe i
zawodowe

Ogół
społeczeństwa

Miasta partnerzy
projektu
Liderzy opinii
społecznej

Naukowcy

Media i
dziennikarze

Sposób opracowania opcji adaptacji
i wyboru działań adaptacyjnych

ZJAWISKA KLIMATYCZNE
I ICH POCHODNE

SEKTORY / OBSZARY
Czyli wrażliwe obszary miasta i części
składowe, na które wpływają zjawiska
klimatyczne (np. transport,
energetyka, budownictwo, gospodarka
wodna) – 18 sektorów/obszarów

Czyli zdarzenia pogodowe oraz
wynikające z nich zjawiska
klimatyczne stanowiące zagrożenie
(np. ulewne deszcze, powodzie, upały)

WRAŻLIWOŚĆ

POTENCJAŁ ADAPTACYJNY

Czyli stopień, w jakim miasto reaguje
na zmiany klimatu.
ZALEŻY OD: zjawisk klimatycznych
(np. deszcze nawalne, powodzie, fale
upałów)
MOŻE BYĆ: niska, średnia, wysoka lub
jej brak

Zdolność miasta do dostosowania się
do zmian klimatu – radzenia sobie
z negatywnymi skutkami
i wykorzystania szans, które niosą
ZALEŻY OD: zasobów miasta
MOŻE BYĆ: wysoki lub niski

PRAWDOPODOBIEŃSTWO

PODATNOŚĆ

Czyli ocena szans wystąpienia danego
zjawiska klimatycznego
ZALEŻY OD: prognoz dot. zjawisk
klimatycznych i zmian klimatu
MOŻE BYĆ: małe, okazjonalne,
średnie, duże, bardzo duże

Czyli stopień, w jakim miasto jest
niezdolne do poradzenia sobie z
negatywnymi skutkami zmian klimatu.
Im większa podatność, tym niższa
odporność miasta na zmiany.
ZALEŻY OD: wrażliwości i potencjału
adaptacyjnego
MOŻE BYĆ: wysoka (niska odporność),
średnia lub niska (wysoka odporność)

RYZYKO
Czyli największe zagrożenia. Analiza ryzyka
dotyczy oceny prawdopodobieństwa i
konsekwencji zmian klimatu
ZALEŻĄ OD: prawdopodobieństwa i
podatności
MOŻE MIEĆ: niski, średni, wysoki lub bardzo
wysoki priorytet

DZIAŁANIA
ADAPTACYJNE
Cel projektu

18 sektorów / obszarów
Transport

Energetyka

Turystyka

Rolnictwo

Usługi publiczne

Tereny przemysłowe
i handlowe

Zabudowa
mieszkaniowa (2)

Różnorodność
biologiczna

Dziedzictwo
kulturowe

Gospodarka
przestrzenna

Przemysł, budownictwo

Oraz: pozostała
infrastruktura;
tereny usług o
swobodnej
lokalizacji; tereny
niezabudowane

Zdrowie publiczne

Gospodarka wodna

Strefa przybrzeżna

Ocena wrażliwości dla Płocka
Ocenie wrażliwości podlega 18 głównych sektorów funkcjonowania miast:

TRANSPORT | ENERGETYKA | TURYSTYKA | ROLNICTWO | USŁUGI PUBLICZNE | TERENY
PRZEMYSŁOWE | ZABUDOWA MIESZKANIOWA O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI | BIORÓŻNORODNOŚĆ
| DZIEDZICTWO KULTUROWE | GOSPODARKA PRZESTRZENNA | GOSPODARKA

WODNA | ZDROWIE PUBLICZNE | STREFA PRZYBRZEŻNA | PRZEMYSŁ, BUDOWNICTWO
Analiza pozwoliła wybrać cztery najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu sektory/obszary miasta.

Najistotniejsze czynniki klimatyczne
i ich pochodne w mieście
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Temperatura maksymalna
Fale upałów
MWC
Deszcze nawalne
Powódź od strony rzek
Osuwiska
Koncentracja zanieczyszczeń powietrza

Kiedy mówimy o wrażliwości sektora na
zmiany klimatu?
Wrażliwość – stopień, w jakim układ miejski reaguje na zmiany klimatu, które mogą
być korzystne lub niekorzystne; wpływ ten może być bezpośredni lub pośredni

Infrastuktura
szynowa
Wrażliwość
Ulewne deszcze

Transport
Infrastuktura
drogowa

Utrudnienia w ruchu
drogowym po
deszczach nawalnych –
podtopienia ulic

Potencjał adaptacyjny miasta – co to jest?

www.plockwyborcza.pl

Potencjał adaptacyjny – zdolność miasta do dostosowania się do zmian klimatu, do poradzenia
sobie z negatywnymi skutkami tych zmian, jak i wykorzystania szans, które niosą.
Zdolność ta zależna jest od zasobów instytucjonalnych, finansowych, infrastrukturalnych
i kapitału społecznego.

Sposób zarządzania
w akcjach ratunkowych

Możliwość wdrażania
zielonej infrastruktury
www.tygodnikplocki.pl

System ostrzegawczy

Ocena potencjału adaptacyjnego Płocka
WYSOKI
Możliwości
finansowe

Mechanizmy
informowania
i ostrzegania

Zarządzanie kryzysowe - organizacja
współpracy z gminami sąsiednimi

ŚREDNI
Systemowość ochrony
i kształtowania
ekosystemów miejskich

NISKI
Kapitał
społeczny

Sieć i wyposażenie instytucji
i placówek miejskich ochrony
zdrowia i edukacji

Istniejące zaplecze
innowacyjne

Przygotowanie służb
miejskich

Czym jest podatność miasta?

www.naszemiasto.pl

www.arekgmurczykpl

Podatność miasta na zmiany klimatu jest pochodną wrażliwości i potencjału adaptacyjnego. Analiza
podatności służy ocenie odporności miasta i zdolności do radzenia sobie z konsekwencjami zmian
klimatu – zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi
potencjał adaptacyjny miasta

wrażliwość miasta

Zapewniony
budżet

Kompleksowy
system
informowania o
zagrożeniach

+
Powódź w Płocku

podatność

= miasta
Sprawnie
działające służby
miejskie

Ocena podatności (etap 2) i analiza ryzyka (etap 3)
Prawdopodobieństwo

Konsekwencje

Ryzyko

Zdrowie publiczne

Gospodarka wodna

Transport

Dziedzictwo Kulturowe

Najistotniejsze zjawiska klimatyczne
i ich pochodne

Sektory wrażliwe

Ocena ryzyka dla komponentu – przykład
Prawdopodobieństwo

Zalana ulica Dworcowa

Deszcze nawalne
Transport

Wrażliwość

Ryzyko

Podatność
Potencjał

Nieprzejezdna ulica Piłsudskiego

Konsekwencje

RY

ZY
KO

Określenie celów szczegółowych (etap 4)
Prawdopodobieństwo
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Wyselekcjonowane ryzyka
determinują określenie celów
szczegółowych MPA dla miasta
w odniesieniu do poszczególnych
zjawisk klimatycznych i sektorów
wrażliwych

Określenie celów szczegółowych (etap 4)
Etap III
Zjawiska klimatyczne i ich pochodne
stwarzające najwyższe ryzyko dla miasta
Temperatura maksymalna
Termika

Fale upałów
MWC
Powódź od strony rzek

Opady

Powietrze

Etap IV
Cel szczegółowy
Zwiększenie odporności miasta na występowanie
wyższych temperatur maksymalnych
Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal upałów
Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska
"miejska wyspa ciepła"
Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi
od strony rzek

Deszcze nawalne

Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych

Powodzie nagłe/ miejskie

Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych/
miejskich

Koncentracja zanieczyszczeń
powietrza
Smog

Zwiększenie odporności miasta na występowanie przekroczeń
norm stężeń, w tym epizodów smogowych

Krok 1 - Przegląd źródeł działań wpisujących się w zidentyfikowane cele

Dokumenty
strategiczne miasta

• Program Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka na lata 2016 – 2022
• Strategia zrównoważonego rozwoju Miasta Płocka do roku 2030
• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Płocka
• Program ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której został
przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu
zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Budżet miasta i
Wieloletni Plan
Finansowy

•Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy – Miasto Płock na lata 2017 – 2039 zgodnie z
Zarządzeniem Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 listopada 2016 roku
•Budżet miasta Płocka na 2018 r.
•Baza Planowanych Inwestycji Miejskich

Opracowanie opcji adaptacji (etap 4)

Ocena i wybór opcji (etap 5)
OPCJA I

MCA, ang. multi-criteria analysis –
analiza wielokryterialna – do oceny i
wyboru optymalnego rozwiązania
spośród analizowanych alternatywnych
wariantów/opcji
CBA, ang. cost benefit analysis – analiza
kosztów i korzyści – w wyniku analizy
CBA i konsultacji z ZM możliwe jest
usunięcie z rekomendowanej opcji
działań, które są nieefektywne
ekonomicznie






OPCJA II





działanie 2
działanie 8
działanie 14
działanie 15

działanie 8
działanie 9
działanie 13
działanie 17

MCA

OPCJA II





działanie 8
działanie 9
działanie 13
działanie 17

CBA




działanie 8
działanie 13
działanie 17

OPCJA III





działanie 2
działanie 7
działanie 13
działanie 21

Listy działań adaptacyjnych.
Opracowanie Planu Adaptacji

Działania adaptacyjne dla Płocka
Zaproponowano 42 przedsięwzięcia adaptacyjne:




















Budowa systemu informacji o zagrożeniach w przestrzeni publicznej
Weryfikacja istniejącego planu zarządzania kryzysowego w mieście w zakresie wystąpienia ekstremalnych zjawisk
meteorologicznych i hydrologicznych - zjawisk związanych z opadami (powodzie nagłe/miejskie, deszcze nawalne) i
wysokimi temperaturami (fale upałów, MWC)
Edukacja / informacja o zagrożeniach wśród grup wrażliwych/seniorów
Programy edukacyjne w szkołach
Współpraca z mieszkańcami ukierunkowana na pomoc ludziom starszym (pomoc sąsiedzka w sytuacjach ekstremalnych,
wsparcie służb miejskich)
Działania w kierunku zwiększenia ilości osób korzystających z transportu publicznego
Opracowanie informatora o racjonalnym gospodarowaniu wodą celem optymalizacji jej zużycia i dystrybucja wraz z
wydawanymi warunkami zabudowy i pozwoleniami na budowę
Monitoring przemieszczeń Skarpy Wiślanej
Zabezpieczenie skarpy wiślanej w prawobrzeżnej części miasta oraz zabezpieczenie lewobrzeżnej części miasta przed
podtopieniami
Przebudowa i renowacja zapór bocznych zbiornika wodnego Włocławek i wałów przeciwpowodziowych
Założenie wodowskazu w obrębie Płocka
Ochrona dróg i terenów położonych przy ciekach wodnych
Gazyfikacja lewobrzeżnej części miasta
Sprzątanie i czyszczenie (na mokro) ulic z pyłu i zanieczyszczeń
Projekt badań termowizyjnych obiektów budowlanych
Stworzenie Ekostref (LEZ)

Działania adaptacyjne dla Płocka


















Ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza, korytarzy wentylacji na obszarach miejskich
Aktualizacja lub opracowanie strategii rozwoju turystyki dostosowanej do zmian klimatycznych
Wdrażanie elastycznych godzin pracy jako reakcja na ekstremalne warunki meteorologiczne
Rozbudowa ścieżek rowerowych
Zwiększenie ilości stacji roweru publicznego w Płocku, wraz z promocją wśród mieszkańców
Realizacja zieleńców osiedlowych
Realizacja systemu retencjonowania wód opadowych - budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz zbiorników
retencyjnych.
Tworzenie parków miejskich i terenów zieleni urządzonej - przygotowanie projektów i realizacja
Przebudowa zielonych przestrzeni miejskich, m.in. Park Podominikański
Budowa i rozwój systemu błękitnej i zielonej infrastruktury
Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym i urządzeniem terenu przy ulicy
Krakówka, w tym rozbudowa ulicy Krakówka
Zagospodarowanie Jaru rzeki Brzeźnicy
Regulacja i działania związane z systemem odprowadzania wód z obszaru Małej Rosicy w Płocku
modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższaniem sprawności zbiornika
retencyjnego na osiedlu Wyszogrodzka
Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie w tym budowa dróg w
zachodniej części Osiedla Radziwie
Zwiększenie sprawności systemu odprowadzania wód - Inwentaryzacja geodezyjna i techniczna sieci kanalizacji deszczowej
Uwzględnienie kwestii zmian klimatu w dokumentach strategicznych i planistycznych miasta

Działania adaptacyjne dla Płocka










Opracowanie wytycznych projektowych uwzględniających potrzeby adaptacji do zmian klimatu w działaniach
podejmowanych przez miasto (np. Zamówieniach publicznych, konkursach)
Wymiana taboru komunikacji miejskiej
Zazielenianie miasta - wzbogacanie szaty roślinnej w przestrzeni publicznej
Wprowadzenie zapisów zwiększających procent powierzchni biologicznie czynnej w mieście przy opracowywaniu nowych
dokumentów MPZP lub Studium Uwarunkowań
Zapobieganie uszczelniania nawierzchni centrum miasta, ze szczególnym uwzględnianiem zabytkowej części
Doposażanie służb ratowniczych z uwzględnieniem zmian klimatycznych
Wzmocnienie współpracy i komunikacji pomiędzy samorządami
Realizacja projektu rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na terenie Płocka
Utrzymanie bieżące rz. Wisły w celu poprawienia jej żeglowności
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