
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

Opis głównych zagro żeń klimatycznych 
i ich pochodnych dla Miasta 

 



 

1. Definicje 

EURO-CORDEX (Euro Coordinated Regional Climate)  - Projekt przedstawiający symulacje 
klimatyczne przy zastosowaniu najnowszych dostępnych projekcji klimatycznych wg. 5 Raportu Oceny 
Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (AR5 IPCC) z roku 2013. 

RCP (Representative Concentration Pathways)  - Raport uwzględniający 4 grupy scenariuszy 
emisyjnych (RCP2.6; RCP4,5; RCP6,0 oraz RCP8.5), które zakładają skalę dalszego wzrostu emisji 
CO2, oraz osiągnięcie wymuszenia radiacyjnego na określonym przez dany scenariusz poziomie. 

Istotno ść statystyczna - prawdopodobieństwo, z jakim można przyjąć, że zależności pomiędzy 
wartościami zmiennych w próbie badanej mogą być jedynie wynikiem błędu losowego. Próg istotności 
przyjęto na poziomie 0,05. Im istotność jest mniejsza niż 0,05 tym jest mniejsze niż 5% 
prawdopodobieństwo błędu losowego (Sobczyk M., 2017, Statystyka, PWN, Warszawa). 

2. Upały, temperatura maksymalna 

Zgodnie z poniższymi wykresami odnotowano trend rosnący dla dwóch wskaźników: percentyl 98% 
i liczba dni z temperaturą maksymalną powyżej 25°C.  

Wartość percentyla 98% temperatury maksymalnej wzrasta od średnio 29,9°C (dla obu rozpatrywanych 
scenariuszy) w dziesięcioleciu 2006-2015 poprzez średnio 30,4oC (RCP 4.5) i 30,1°C (RCP 8.5) 
w latach 2026‐2035 do średnio 30,6°C w okresie 2046‐2055 (dla obu scenariuszy). Wartości bieżącej 
obserwacji klimatu oraz uzyskane na podstawie wyników EURO‐CORDEX dla klimatu bieżącego 
pokazują nieznaczny szybszy wzrost dla scenariusza RCP 4.5. Prognozowany jest wzrost wartości 
temperatur maksymalnych w okresie letnim. 

 

Rysunek 1. Percentyl 98% temperatury maksymalnej dobowej w roku 

W odniesieniu do liczby dni z temperatura maksymalną >25°C w roku widoczny jest trend wzrostowy 
w przypadku obu scenariuszy. Liczba dni z temperaturą maksymalną >25°C w roku zwiększa się 
średnio do 49,1 (RCP 4.5) i 52,5 (RCP 8.5) w okresie 2046-2055. Wartości indeksu na podstawie wiązki 
modeli EURO-CORDEX dla klimatu są zbliżone. Prognozowany jest wzrost liczby dni gorących 
(z temperaturą maksymalną >25°C).  
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Rysunek 2. Liczba dni z temperaturą maksymalną >25°C w roku 
Dla scenariusza umiarkowanej (RCP4.5 – niebieska linia) i wysokiej emisji gazów cieplarnianych (RCP8.5 – 
pomarańczowa linia). 

Prognozowane zmiany klimatu wskazują, że intensywność lub częstość występowania zjawiska fal 
upałów może stać się krytyczna w ciągu najbliższych kilku lat (w perspektywie do 2030). Zgodnie 
z poniższymi wykresami odnotowano trend rosnący dla takich wskaźników jak: liczba okresów 
o długości minimum 3 dni z temperaturą powyżej 30°C oraz liczba dni z temperaturą maksymalną 
powyżej 30°C. Zarówno prognoza liniowa na podstawie danych historycznych, jak i scenariusze 
klimatyczne dla obu wskaźników wskazują na wzrost i przekroczenie wartości krytycznych.  

 

Rysunek 3. Scenariusze klimatyczne na tle danych historycznych dla wskaźnika „Liczba okresów o długości min. 
3 dni z temperaturą powyżej 30°C 
Dla scenariusza umiarkowanej (RCP4.5 - pomarańczowy kwadrat) i wysokiej emisji gazów cieplarnianych (RCP8.5 
- szary trójkąt). 
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Rysunek 4. Liczba okresów o długości przynajmniej 3 dni z temperaturą maksymalną ≥30oC w roku 
W okresie historycznym (zielona linia) oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku dla scenariusza umiarkowanej 
(RCP4.5 - pomarańczowy kwadrat) i wysokiej emisji gazów cieplarnianych (RCP8.5 - szary trójkąt) 

3. Chłody 

Prognozowane zmiany klimatu wskazują na małe prawdopodobieństwo, że intensywność i częstość 
występowania zjawiska stanie się krytyczna w perspektywie do 2050. Zgodnie z poniższymi wykresami 
odnotowano trend malejący dla wskaźnika klimatycznego liczba dni z temperaturą maksymalną poniżej 
0°C. Wyniki dla obu scenariuszy klimatycznych są zbieżne i wskazują na spadek liczby dni z tempera-
turą maksymalną poniżej zera z około 32 do około 25 dni w ciągu roku w perspektywie do 2050. 

 

Rysunek 5 Liczba dni z temperaturą maksymalną ≤0oC w roku 
W okresie historycznym (zielona linia) oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku dla scenariusza umiarkowanej 
(RCP4.5 - pomarańczowy kwadrat) i wysokiej emisji gazów cieplarnianych (RCP8.5 - szary trójkąt) 



 

Temperatura minimalna powietrza w Płocku nieznacznie maleje w tempie 0,09°C/rok. Ujemne 
temperatury mogą występować od października aż do maja. W Płocku minimalna temperatura powietrza 
może dochodzić do -32°C. W dniu 30 stycznia 1987 r. na termometrach zanotowano rekordowe -32,3°C. 
Tak, jak w przypadku maksymalnej temperatury powietrza, wyliczono percentyl 2% dla minimalnej 
temperatury powietrza, czyli wielkość, poniżej której występuje 2% wartości temperatury minimalnej. 
W latach 2006-15 dla Płocka wyniósł on -12,5°C, nieznacznie mniej niż wartości wskaźnika obliczone dla 
klimatu bieżącego (-13,1°C dla obu scenariuszy). Natomiast wartości prognozowane w perspektywie 
2050 r. według scenariusza RCP4.5 to -10,5°C, a wg scenariusza RCP8.5 to -9,9°C. Prognozowany 
jest wzrost wartości temperatury minimalnej okresu zimowego. 

Poniższy wykres przedstawia liczbę okresów o długości przynajmniej 3 dni z temperaturą minimalną <-
10oC w roku. 

 

Rysunek 6 Liczba okresów o długości przynajmniej 3 dni z temperaturą minimalną <-10oC w roku 
W okresie historycznym (zielona linia) oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku dla scenariusza umiarkowanej 
(RCP4.5 - pomarańczowy kwadrat) i wysokiej emisji gazów cieplarnianych (RCP8.5 - szary trójkąt) 

Prognozowane zmiany klimatu wykazują tendencje malejące w horyzoncie do 2050 r. i wskazują na 
małe prawdopodobieństwo, że intensywność i częstość występowania zjawiska stanie się krytyczna 
(korzystna) w perspektywie do 2050. Trend malejący odnotowano zarówno dla wskaźnika liczba dni, 
jak i liczba okresów z temperaturą minimalną poniżej -10°C. 

4. Przymrozki 
Prognozowane zmiany klimatu wskazują na małe prawdopodobieństwo, że intensywność i częstość 
występowania zjawiska stanie się krytyczna w perspektywie do 2050. Zgodnie z poniższym wykresem 
odnotowano trend malejący dla wskaźnika: liczba dni z przejściem temperatury przez 0°C.  



 

 

 

Rysunek 7 Liczba dni z przejściem temperatury powietrza przez 0oC w roku 
W okresie historycznym (zielona linia) oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku dla scenariusza umiarkowanej 
(RCP4.5 - pomarańczowy kwadrat) i wysokiej emisji gazów cieplarnianych (RCP8.5 - szary trójkąt) 

5. Średnie warunki termiczne 

Średnia roczna warto ść temperatury – intensywno ść Miejskiej Wyspy Ciepła (MWC) 

Miejska Wyspa Ciepła w Płocku obserwowana jest przez cały rok, natomiast jej największa intensywność przypada 
na okres letni. Najwyższe temperatury powierzchni (średnio około 29°C, czyli około 5,5°C więcej niż na obszarach 
zielonych) występowały na terenach zajętych przez wielkopowierzchniowe centra handlowe oraz duże zakłady 
przemysłowe. Znacząco wyższe temperatury (oscylujące w okolicach 27,5°C) występują również na terenie 
ścisłego centrum na czyli terenu, na którym jest gęsta i zwarta zabudowa historyczna. Temperatury w zakresie 
około 27,5 – 26,5°C zaobserwowano na obszarach zdefiniowanych jako tereny usług publicznych, tereny osiedli 
mieszkaniowych, zarówno zwartej zabudowy śródmiejskiej, jak i osiedli blokowych, tereny zabudowy 
jednorodzinnej intensywnej oraz tereny produkcyjne i magazynowe. Najmniej od terenów zielonych odstają obszary 
objęte zabudową jednorodzinną ekstensywną i rozproszoną, gdzie średnia temperatura oscylując w okolicach 25°C 
jest wyższa jedynie o 1,5°C od średnich temperatur obszarów zielonych, których średnia temperatura wynosi 
23,7°C. 

Prognozowane zmiany klimatu wskazują, że intensywność lub częstość występowania zjawiska może stać się 
krytyczna w ciągu najbliższych kilku lat (w perspektywie do 2030). W analogii do fal upałów (częstsze i dłuższe) 
oraz zgodnie z poniższym wykresem (trend rosnący wartości średniej temperatury powietrza) można spodziewać 
się, że zjawisko miejskiej wyspy ciepła będzie się nasilać (rysunek 8).  



 

 

Rysunek 8. Wartość temperatury średniorocznej 
W okresie historycznym (zielona linia) oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku dla scenariusza umiarkowanej 
(RCP4.5 - pomarańczowy kwadrat) i wysokiej emisji gazów cieplarnianych (RCP8.5 - szary trójkąt) 

 

Międzydobowa zmiana temperatury  – prognoza zmian linii trendu wskazuje, że istnieje małe 
prawdopodobieństwo, że intensywność lub częstość występowania zjawiska może stać się krytyczna w 
perspektywie do 2050 roku. Zgodnie z poniższym wykresem suma dni z międzydobową zmianą 
temperatury większą niż 10°C, odnotowano nieznaczny trend rosnący. 

 

Rysunek 9. Liczba dni z międzydobową zmianą temperatury powietrza 
W okresie historycznym (zielona linia) oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku 



 

6. Dni z opadem 
Zagrożenia związane z dniami wilgotnymi w Płocku zostały opisane następującymi wskaźnikami: 

Suma roczna opadu 

Zgodnie z poniższym wykresem odnotowano trend rosnący dla wskaźnika roczna suma opadu. 
Prawdopodobieństwo, że intensywność lub częstość występowania zjawiska może stać się krytyczna 
(korzystna) w ciągu 10 lat (w perspektywie do 2030). Również analiza danych historycznych wskazuje 
na rosnący trend rocznej sumy opadów w mieście. 

 

Rysunek 10. Suma roczna opadu atmosferycznego 
W okresie historycznym (zielona linia) oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku dla scenariusza umiarkowanej 
(RCP4.5 - pomarańczowy kwadrat) i wysokiej emisji gazów cieplarnianych (RCP8.5 - szary trójkąt) 

Opad ekstremalny 

Zgodnie z poniższym wykresem odnotowano nieznaczny trend rosnący dla wskaźnika - liczba dni 
z opadem > 20 mm. Prawdopodobieństwo, że intensywność lub częstość występowania zjawiska może 
stać się krytyczna (korzystna) w ciągu 10 lat (w perspektywie do 2030). Prawdopodobieństwo oceniono 
jako duże z uwagi na udokumentowaną zwiększającą się ilość wystąpień zjawiska oraz interwencji służb 
miejskich. 



 

 

Rysunek 11. Liczba dni z opadem atmosferycznym >20 mm/d 
W okresie historycznym (zielona linia) oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku dla scenariusza umiarkowanej 
(RCP4.5 - pomarańczowy kwadrat) i wysokiej emisji gazów cieplarnianych (RCP8.5 - szary trójkąt) 

Opady śniegu 

Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną (czyli warstwą śniegu o grubości powyżej 1 cm 
pokrywającą ponad połowę powierzchni) w Płocku w okresie 1981-2015 wynosiła ok. 51 dni. Najwięcej 
dni ze śniegiem zanotowano w 2006 roku – 121 dni. W 1989 r. zanotowano najmniej, ponieważ tylko 
14 dni z pokrywą śnieżną. Można zaobserwować istotny, malejący trend liczby dni z pokrywą śnieżną. 
Prognoza zmian linii trendu wskazuje na małe prawdopodobieństwo, że intensywność i częstość 
występowania zjawiska stanie się krytyczna (korzystna) w perspektywie do 2050. Zgodnie z poniższym 
wykresem odnotowano trend malejący dla wskaźnika: liczba dni z pokrywą śniegu w okresie X-V. 

 
Rysunek 12 Liczba dni z opadem śniegu 
W okresie historycznym (zielona linia) oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku 



 

7. Dni bezopadowe 
Długotrwałe okresy bezopadowe 

Długotrwałe okresy bezopadowe – prognozowane zmiany klimatu nie wykazują istotnych zmian 
(znaczącego wzrostu, ani spadku) i wskazują na małe prawdopodobieństwo, iż intensywność zjawiska 
lub częstość występowania zjawiska stanie się krytyczna (korzystna) w perspektywie lat 2030-2050. Do 
powyższej oceny stanowią podstawę dane historyczne. 

 
Rysunek 13 Zakresy zmienności oraz trend zmian liczby dni bezopadowych  
W okresie historycznym (zielona linia) oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku 

Okresy bezopadowe z wysok ą temperatur ą  

Analizę długotrwałych okresów bezopadowych poszerzono o temperaturę maksymalną powietrza 
>25oC. Prognozowane zmiany klimatu wskazują, że intensywność zjawiska lub częstość występowania 
zjawiska może stać się krytyczna (korzystna) w ciągu 30-50 lat (perspektywa 2030-2050). Najdłuższy 
okres spełniający oba warunki wystąpił w roku 2002 i wynosił 37 dni, a dane historyczne wykazują 
wyraźny trend rosnący. 

 
Rysunek 14 Najdłuższy okres bez opadu z wysoką temperatura powietrza 
W okresie historycznym (zielona linia) oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku 



 

8. Susza 
W ocenie suszy hydrologicznej wykorzystano wskaźnik standaryzowany odpływu SRI (ang. 
Standardized Runoff Index - Shukla, Wood, 2008). Wskaźnik charakteryzuje wilgotnościowe warunki 
hydrologiczne w zlewni na podstawie wielkości odpływu ze zlewni w różnych okresach akumulacji 
(transformacji) opadu w odpływ (1, 3, 6, 9 lub 12-miesięczne), które pozwalają uchwycić zmienności 
wynikające z charakteru zlewni, czy prowadzonej w niej gospodarki wodnej – im dłuższy okres 
akumulacji, tym współczynnik odpływu SRI jest bardziej zbliżony do współczynnika opadu SPI. 

Wskaźnik SRI może być wykorzystany do oceny podatności regionalnej na występowanie suszy 
hydrologicznej, co uzyskuje się odpowiednio klasyfikując wskaźnik SRI wykorzystując przedziały 
wartości dla standaryzowanego wskaźnika opadu (SPI).  

Dla obszaru miasta Płock przeprowadzono taką procedurę dla posterunków wodowskazowych: Kępa 
Polska, Włocławek, Klusek oraz Parzeń przyjmując 1, 6 i 12-miesięczne okresy akumulacji. 

Tabela 1. Charakterystyka wielolecia 1981-2015 na podstawie wskaźnika SRI 

Warto ść SRI 
Klasyfikacja 

okresu 

Udział miesi ęcy w wieloleciu 1981-2015 [%] 

Kępa Polska Włocławek 

SRI 1 SRI 6 SRI 12 SRI 1 SRI 6 SRI 12 

li. % li. % li. % li. % li. % li. % 

≥ 2,0 ekstremalnie mokry 19 4,52 16 3,81 26 6,19 12 2,86 15 3,57 24 5,71 

1,5 ≤ SRI < 2,0 bardzo mokry 17 4,05 10 2,38 9 2,14 10 2,38 6 1,43 5 1,19 

1,0 ≤ SRI < 1,5 
umiarkowanie 

mokry 
29 6,90 42 10,00 16 3,81 19 4,52 19 4,52 15 3,57 

-1,0 ≤ SRI < 1,0 
bliski warunkom 

normalnym 
293 69,76 288 68,57 309 73,57 306 72,86 313 74,52 296 70,48 

-1,5 ≤ SRI < -1,0 
umiarkowanie 

suchy 
45 10,71 46 10,95 49 11,67 58 13,81 47 11,19 65 15,48 

-2,0 ≤ SRI < -1,5 bardzo suchy 15 3,57 14 3,33 11 2,62 14 3,33 17 4,05 14 3,33 

SRI < -2,0 ekstremalnie suchy 2 0,48 4 0,95 0 0 1 0,24 3 0,71 1 0,24 

 

Warto ść SRI Klasyfikacja 
okresu 

Udział miesi ęcy w wieloleciu 1981-2015 [%] 

Klusek Parzeń 

SRI 1 SRI 6 SRI 12 SRI 1 SRI 6 SRI 12 

li. % li. % li. % li. % li. % li. % 

≥ 2,0 ekstremalnie mokry 18 4,29 12 2,86 16 3,81 19 4,52 17 4,05 15 3,57 

1,5 ≤ SRI < 2,0 bardzo mokry 14 3,33 31 7,38 22 5,24 8 1,90 21 5 28 6,67 

1,0 ≤ SRI < 1,5 
umiarkowanie 

mokry 30 7,14 29 6,90 28 6,67 23 5,48 16 3,81 20 4,76 

-1,0 ≤ SRI < 1,0 bliski warunkom 
normalnym 

301 71,67 276 65,71 277 65,95 303 72,14 288 68,57 267 63,57 

-1,5 ≤ SRI < -1,0 
umiarkowanie 

suchy 37 8,81 47 11,19 50 11,90 56 13,33 56 13,33 53 12,62 

-2,0 ≤ SRI < -1,5 bardzo suchy 15 3,57 22 5,24 27 6,43 10 2,38 21 5 28 6,67 

SRI < -2,0 ekstremalnie suchy 5 1,19 3 0,71 0 0 1 0,24 1 0,24 9 2,14 

 

W analizowanym wieloleciu przeważały okresy bliskie warunkom normalnym, na wszystkich czterech 
posterunkach wodowskazowych, wartości SRI od 63% do 75%, na wszystkich czterech posterunkach 
wodowskazowych prawie nie zanotowano warunków ekstremalnie suchych (najwięcej na posterunku 



 

wodowskazowym Parzeń – 2,14%). Na posterunku wodowskazowym Parzeń zanotowano najwięcej 
warunków ekstremalnie suchych oraz bardzo suchych, które łącznie stanowiły 8,81%. Z drugiej strony 
najbardziej mokre warunki również wystąpiły na posterunku wodowskazowym Parzeń stanowiące 
10,24%. W analizowanym okresie na tym posterunku wodowskazowym panowały najbardziej 
zróżnicowane warunki. Najmniej zróżnicowane warunki panowały natomiast na posterunku 
wodowskazowym Kępa Polska. Warunki bliskie normalnym stanowiły na tym posterunku 74%, warunki 
ekstremalnie mokre i bardzo mokre stanowiły 8,23%, natomiast bardzo suche jedynie 2,62%. Warunki 
ekstremalnie suche nie występowały wcale. 

Ponadto zmienność współczynnika SRI na przestrzeni wielolecia 1981-2015 przedstawiono na 
poniższych wykresach. Dla wodowskazów Kępa Polska oraz Włocławek zanotowano trend rosnący 
wartości współczynnika SRI, czyli spadek liczby okresów suchych, odwrotnie zaś dla wodowskazów 
Klusek i Parzeń. Wskazuje to na silny wpływ czynników antropogenicznych na bilans wodny. 

 

 

Rysunek 15 Zmienność wskaźnika SRI w wieloleciu 1981-2015 (rz. Wisła, wodowskaz Kępa Polska) 

 

 

 



 

 

Rysunek 16 Zmienność wskaźnika SRI w wieloleciu 1981-2015 (rzeka Wisła, wodowskaz Włocławek) 
 
 

 
Rysunek 17 Zmienność wskaźnika SRI w wieloleciu 1981-2015 (rz. Skrwa Lewa, wodowskaz Klusek) 
 
 
 
 
 



 

 
Rysunek 18 Zmienność wskaźnika SRI w wieloleciu 1981-2015 (rz. Skrwa Lewa, wodowskaz Parzeń) 
 
 

  



 

9. Pochodne opadów 
Powodzie miejskie (nagłe) 

Na podstawie udostępnionych materiałów archiwalnych dla obszaru miasta i jego okolic w latach 1970-
2010 odnotowano kilkukrotne wystąpienia opadów nawalnych (należy zwrócić uwagę, że w bazie 
danych opadów nagłych w niektórych przypadkach podano dobowe sumy opadów, gdy nie udało się 
ustalić konkretnego czasu trwania opadu). Ich efektem były podtopienia wielu ulic i zalania obiektów 
oraz znaczne utrudnienia dla mieszkańców. Jednocześnie wykonane na zlecenie Urzędu Miasta Płocka 
numeryczne (komputerowe) modele opadowe potwierdziły, że system kanalizacji deszczowej lokalnie 
nie spełnia swojej funkcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 

Tabela 2. Nawalne opady zanotowane w Płocku w latach 1970-2010 

Lp. Data opadu 
Wysoko ść opadu  

[mm] 
Czas trwania opadu  

[min] 
Stacja opadowa  

1 1972.08.14 50,0 150 Płock 
2 1972.08.17 59,3 130 Płock 
3 1974.07.09 89,0 360 Płock 
4 2005.07.07 57,0 1440 Płock 
5 2006.08.07 28,0 360 Płock 
6 2009.07.01 23,5 30 Płock 

Gwałtowne opady powodują zalania ulic, w niektórych miejscach na ulicach tworzą się jeziora. Miejsca, 
gdzie najczęściej występowały powodzie miejskie to ulice: Gmury, Grabówka, Tysiąclecia, 
skrzyżowanie Bielskiej i Jachowicza, Spółdzielcza pod wiaduktem, Piłsudskiego pod wiaduktem. 

Na podstawie powyższego należy ocenić, że zagrożenie wystąpieniem powodziami nagłymi na 
obszarze Miasta Płock jest wysokie. Silne opady mogące powodować powodzie nagłe/miejskie 
występują w rejonie Płocka regularnie, powodując znaczne utrudnienia w funkcjonowaniu miasta. 

Powodzie od strony rzek 

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi zasady postępowania w zakresie określenia zagrożenia 
i ryzyka powodziowego oraz przeciwdziałania ich negatywnym skutkom, są Dyrektywa 2007/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego 
i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) oraz implementująca ją do prawodawstwa polskiego 
ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 469 z późniejszymi 
zmianami). W myśl powyższych przepisów dla Regionów Wodnych i obszarów dorzeczy opracowane 
zostały: 

• Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP), której celem jest wyznaczenie obszarów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące 
ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne, 

• Mapy zagrożenia powodziowego, przedstawiające zasięgi obszarów, o określonym 
prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi, a także obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią oraz obszarów obejmujących tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia 
lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, 

• Mapy ryzyka powodziowego, przedstawiające potencjalne negatywne skutki związane 
z powodzią dla obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego, 

• Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły (PZRP), którego 
celem jest przedstawienie programu działań kluczowych (wysokopriorytetowych), 
zmierzających do zmniejszenia występującego ryzyka powodziowego. 

Obszary zagrożenia powodziowego obejmują: 

1. Prawy brzeg Wisły:  



 

� Dolina Ośnicka na terenie miasta na odcinku 1,2 km obwałowana zaporą boczną klasy II. 
Powierzchnia doliny 375 ha, dla wody 1% (stuletniej)  

2. Lewy brzeg Wisły: 
� Dolina Tokary – Radziwie obwałowana zaporą boczną klasy I. Powierzchnia doliny 1 253 ha, 

dla wody 1% (stuletniej)  
� Dolina Radziwie- Popłacin- Brwilno na terenie miasta na odcinku 1,8 km, obwałowana zaporą 

klasy I. Powierzchnia doliny na terenie miasta 489 ha, dla wody 1% (stuletniej). Port rzeczny 
(os. Radziwie) chroniony jest bramą przeciwpowodziową. 

3. Do obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią zalicza się ulicę Gmury z przyległościami 
terenowymi: grunty orne – 5,5 ha, lasy – 4,0 ha, działki budowlane (gospodarstwa) – 5,5 ha, droga 
– 1,0 ha i nieużytki – 0,5 ha, łącznie: 16,6 ha. Na 44 działkach zlokalizowanych jest 35 budynków 
zamieszkałych przez około 127 osób (36 rodzin). 

Do obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią na obszarze Płocka zaliczone są: 

1. Osiedle Borowiczki (ulice: Flisacka, Grabówka, Podwale, Powiśle, Pocztowa, Roztocze, Rybna, 
Wójtowa, Zarzeczna, Zgodna). W strefie zagrożenia zamieszkuje 540 osób (156 rodzin). 

2. Osiedle Radziwie (ulice: Górka, Wąska, Strażacka, Wygon, Przesmyk, Portowa, Ogrodowa, 
Kolejowa, Szkutnicza, Teligi, Szucha, Zagroda, Popłacińska, Kapitańska, Marynarska, Kotwiczna, 
Zielona, Leśna, Sukcesorska, Gromadzka, Piaskowa, Stoczniowa, Drzewna, Tartaczna, Kręta, 
Okopowa, Sannicka, Krakówka, Siewna, Dobrzykowska, Gąbińska, Kościelna, Cicha, Spokojna, 
Ukośna, Kolejowa). W strefie zagrożenia zamieszkuje 487 osób (135 rodzin). 

3. Pradolina Wisły (ulice: Dobrzykowska, Jordanowska, Nadwiślańska, Na stoku, Nizinna, Tokarska, 
Kutnowska). W strefie zagrożenia zamieszkuje 487 osób (135 rodzin). 

W ramach Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły wskazano miasto 
Płock jako obszar narażony na niebezpieczeństwo powodziowe – rys. 18.  

Również miejskie dokumenty strategiczne, wśród których tematyką zagrożenia powodziowego zajmuje 
się przede wszystkim Program ochrony środowiska dla Miasta Płocka na lata 2016-2022, wskazuje, że 
na terenie miasta Płock zagrożenie powodziowe obejmuje przede wszystkim część lewobrzeżną miasta, 
gdzie obszar zagrożony zajmuje 2/3 całej powierzchni lewobrzeża. 

Obszar Płocka narażony jest na występowanie powodzi roztopowych i zatorowych. Najdotkliwsza 
w skutkach powódź w Płocku miała miejsce w 1982 r. Wystąpiła ona w dniach 4-19 stycznia 1982 r. 
Była to powódź zatorowa, związana z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi utrzymującymi się 
w miesiącu grudniu 1981 r. (okres silnych mrozów w połowie miesiąca, ocieplenie w jego końcu 
i ponowny spadek temperatury). Wywołało to powstanie, a następnie ruszenie lodu, spływ śryżu 
i drobnej kry, sprzyjające rozwojowi zjawisk lodowych. Powódź ze stycznia 1982 r. miała nietypowy 
przebieg i charakter z uwagi na miesiąc, w którym wystąpiła oraz ze względu na swoją na skalę. 

Podczas powodzi ewakuowano 14 376 osób oraz 12 379 zwierząt z 2 230 gospodarstw, 115 osób 
doznało obrażeń w wyniku wykolejenia pociągu relacji Brodnica-Kutno, pod którym osunął się nasyp 
mostu drogowo-kolejowego w Radziwiu. W lewobrzeżnej dzielnicy Płock-Radziwie zostały zalane 
i zatopione zakłady: Płocka Stocznia Rzeczna, Państwowe Zakłady Zbożowe, magazyn i port 
Warszawskiej Żeglugi, baza STW, magazyn Polmo, zakład remontowo-budowlany, Kuratorium Oświaty 
i Wychowania. Zniszczony został rurociąg tłoczny wody pitnej Płock-Radziwie i inna infrastruktura 



 

techniczna: drogi, sieci energetyczne i telekomunikacyjne. Ogółem wartość szkód tuż po powodzi 
oszacowano na 5.190,5 mln zł (ceny z lutego1982 r.)1. 

Kolejna powódź zatorowa wystąpiła w lutym i marcu 2010 r. Pomimo, że stan wody był znacznie wyższy 
niż podczas powodzi zatorowej w 1982 r. i wały przeciwpowodziowe zostały uszkodzone przez 
spływającą krę, to jednak nie doszło do ich przerwania i wystąpienia powodzi. Jej skutki dotknęły głównie 
mieszkańców ul. Gmury i Rybaki. 

 

Podsumowując powyższe analizy, zagrożenie i ryzyko powodziowe od strony rzek występujące na 
obszarze Płocka należy ocenić jako wysokie. Aby ograniczyć możliwość wystąpienia powodzi i jej 
konsekwencji niezbędne jest utrzymywanie urządzeń hydrotechnicznych w dobrym stanie oraz 
prowadzenie stałego monitoringu na rzekach. Postępujące zmiany klimatu oraz zwiększenie 
intensywności zagospodarowania przestrzennego mogą w przyszłości prowadzić do najbardziej 
niekorzystnego scenariusza, ponieważ niezależnie od powyższych danych, jeszcze większy jest obszar 
zagrożony lokalnymi podtopieniami w wyniku łącznego oddziaływania i wzajemnego potęgowania się 
problemów związanych z jednoczesnym wystąpieniem dużych sum opadów i wysokiego stanu wód. 

 

 

                                                           

1 Na podstawie artykułu: dr inż. Zbigniewa Janusza Ambrożewskiego „XXVIII lecie największej katastrofalnej 

powodzi zatorowej na Wiśle Płock-Włocławek grudzień 1981 r. marzec 1982 r.” 

(http://ambrozewski.bloog.pl/id,6259776,title,Katastrofalna-powodz-zatorowa-na-Wisle-Plock-Wloclawek-

19811982,index.html?smoybbtticaid=619890) 



 

 

 

 

Rysunek 19. Zagrożenie powodziowe na obszarze miasta Płocka (wg MZP/MRP, PZRP) 
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Osuwiska 

Trzy główne czynniki, które w warunkach polskich przyczyniają się do występowania osuwisk to budowa 
geologiczna i rzeźba terenu, intensywne lub długotrwałe opady deszczu, a także działalność człowieka, 
przy czym analiza tej ostatniej została w niniejszym dokumencie ograniczona, jako niezwiązana ze 
zmianami klimatu.  

Podstawowymi źródłami informacji na temat ewentualnych osuwisku zidentyfikowanych na obszarze 
Płocka były: 

• System Osłony Przeciwosuwiskowej Polski (Państwowy Instytut Geologiczny 

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO), 

• Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla miasta Włocławek 

• Miejskie dokumenty strategiczne. 

Skarpa Wiślana jest najbardziej charakterystycznym elementem rzeźby terenu na obszarze miasta 
Płocka. Swój obecny kształt zawdzięcza działaniu wielu czynników, zarówno przyrodniczych, jak i 
antropogenicznych. Najważniejszym czynnikiem kształtującym morfologię Skarpy Płockiej jest erozja 
boczna Wisły. Wysokie zbocza skarpy są typowym obszarem powstawania osuwisk związanych z doliną 
rzeczną. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie miasta Płocka został 
sporządzony na podstawie analizy materiałów archiwalnych oraz kartowania terenowego.  

Na tej podstawie wyznaczono 7 obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz zlokalizowano 5 
czynnych osuwisk. Analizowane dane archiwalne dotyczą okresu 40 lat. 

Odcinek Skarpy Wiślanej w prawobrzeżnej części nabrzeża w rejonie ulicy Grabówka został uznany 
jako obszar niezagrożony. Na tym odcinku skarpa jest oddalona od koryta rzeki, ma małe nachylenie. 

Poniżej wykaz terenów zagrożonych: 

• Grabówka – Most im. Legionów Mar. J. Piłsudskiego, zidentyfikowano 3 osuwiska, 8 osuwisk 
archiwalnych 

• Most im. Legionów Mar. J. Piłsudskiego – Hotel Starzyński, obecnie brak czynnych osuwisk, 
9 archiwalnych 

• Hotel Starzyński – Jar Kazimierza Wielkiego, 1 osuwisko oraz 5 archiwalnych 
• Jar Kazimierza Wielkiego – Jar Abisynia, brak aktywnych osuwisk, 4 archiwalne 
• Jar Abisynia – Jar Brzeźnicy – 1 osuwisko, 4 archiwalne 
• Jar Brzeźnicy – brak czynnych osuwisk, 4 archiwalne 
• Jar Brzeźnicy – Szpitalna, brak czynnych, brak danych dotyczących osuwisk archiwalnych. 

Łącznie zidentyfikowano 5 czynnych osuwisk oraz 34 archiwalne. 

Skarpa Płocka w latach osiemdziesiątych XX wieku, po powodzi zimowej (1981/1982) została 
zabezpieczona, wzdłuż całego brzegu na odcinkach I i II wykonano zaporę, którą opasano wzgórze 
katedralne. Prace te ustabilizowały ruchy osuwiskowe i w dużej mierze zmieniły charakter procesów 
brzegowych. 

Poza osuwiskami na terenie miasta określono tereny zagrożone ruchami masowymi. Tereny zagrożone 
definiujemy jako obszary, na których istnieje potencjalna możliwość powstania i rozwoju nowych 
osuwisk. Wynika to z budowy geologicznej i morfologii tych terenów, która jest zbliżona do terenów, na 
których osuwiska już istnieją.  

Skarpie na odcinku miejskim dzieli się na trzy (III) odcinki, ze względu na charakter powierzchni 
stropowej iłów plioceńskich oraz charakter koluwiów. 

• Odcinek I – teren zagrożony nr 1 (od ul. Grabówka do Mostu im. Legionów Mar. J.Piłsudskiego). 
W granicach odcinka znajduje się duża, stara nisza osuwiskowa zagospodarowana przez ZOO. W niszy 
znajduje się obecnie Płockie Towarzystwo Wioślarstwie Klub. Obecni użytkownicy budynków tam 



 

  20 
  
 

położonych mają częste problemy z rozrywaniem przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 
pękaniem budynków. Na odcinku tym są wyznaczone 3 aktywne osuwiska. 

• Odcinek II – teren zagrożony nr 2 i 3 (od Mostu im. Legionów Mar. J. Piłsudskiego do Jaru 
Kazimierza). Na odcinku tym jest zlokalizowane Stare Miasto wraz z najcenniejszymi zabytkami. 
Osuwiska na tym odcinku powstają głównie w wyniku ulewnych deszczy – woda dostaje się w głąb 
szczelin, następuje smarowanie powierzchni spękań i w efekcie może dojść do przemieszczeń mas 
ziemnych. Wyznaczono tu okresowo czynne osuwisko nr 4.  

• Odcinek III – obejmuje tereny zagrożone nr 4,5,6 (od Jaru Kazimierza do Jaru Brzeźnicy). Na 
całym odcinku widoczne są ślady dawnych osuwisk.  W wyniku powodzi zimowej 1979/ 1980 na zboczu 
pod Domem Technika powstało widoczne do dzisiaj osuwisko. Na odcinku tym miało miejsce również 
w latach ubiegłych duże osuwisko ,,Na Zdunach” powyżej ul. Kazimierza Wielkiego.  

Na odcinku na północ od Jaru Brzeźnicy do granic administracyjnych miasta, skarpa zaczyna 
zmniejszać swoje nachylenie i wysokość. Ulokowane są tam pojedyncze domostwa oraz ogródki 
działkowe. Obecnie nie zauważono w tym terenie aktywnych osuwisk, jednakże ze względu na 
ukształtowanie zboczy i ich nachylenie oraz bliskość skarpy do koryta Wisły mogą sprzyjać rozwojowi 
ruchów masowych na tych obszarze. 

Proces rozwoju osuwisk na zboczach doliny Wisły jest procesem naturalnym, wynikającym z budowy 
geologicznej i morfologicznej. Należy pamiętać o tym, że będzie on się naturalnie rozwijał. Aby 
ograniczyć zagrożenia z niego wynikające, każdy z obszarów zagrożonych poddany jest monitoringowi. 
W przypadku obszarów 1 do 6 prowadzony jest monitoring geodezyjny, a na odcinku 7 prowadzony jest 
monitoring powierzchniowy polegający na dokumentowaniu fotograficznym oraz rejestracji 
występowania wszelkiego typu zjawisk mogących świadczyć o aktywności mas gruntowych. 
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Rysunek 20. Mapa terenów zagrożonych ruchami masowymi 
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10. Zanieczyszczenia powietrza 
W przeprowadzonych analizach jakości powietrza wykorzystano wyniki pomiarów jednostkowych 
w ujęciu dobowym, prowadzonych w latach 2006-2015 w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska (PMŚ) udostępnione na portalu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska (GIOŚ). Dla celów analizy wykorzystano wyniki ze stacji pomiarowych tła miejskiego. Dla 
zanieczyszczeń pyłowych w pierwszej kolejności wykorzystano wyniki ze stacji pomiarowych, na których 
prowadzone były dobowe pomiary manualne (metodą referencyjną). W przypadku niepełnych serii 
pomiarowych lub braku wyników z metody referencyjnej, wykorzystano dane z automatycznych 
mierników (metoda równoważna do referencyjnej) z dobowym okresem uśredniania wyników pomiarów. 
Przy wyborze stacji uwzględniono wielkość i gęstość zaludnienia w mieście, rodzaj zabudowy oraz 
rozkład źródeł emisji. Dla Płocka analizę stężeń pyłu PM10 w powietrzu przeprowadzono w oparciu 
o dane pomiarowe za lata 2006-2009 ze stacji pomiarowej zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kolegialnej 
oraz za lata 2011-2015 ze stacji pomiarowej zlokalizowanej w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 1976. 

Przeprowadzono analizę poziomów stężeń w zakresie wybranych wskaźników dla trzech 
zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz ozonu troposferycznego 
wyniki analizowano w odniesieniu do wartości kryterialnych określonych w obowiązujących przepisach 
prawnych. 

Analizy przeprowadzone dla wybranych wskaźników pyłu PM10 wykazały, że w całym analizowanym 
okresie czasu wartości maksymalnych stężeń średnich dobowych znacznie przekraczały poziomy 
dopuszczalne określone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ponadto liczba dni 
z przekroczeniami maksymalnych stężeń średnich dobowych w całym okresie przekraczała poziom 
dopuszczalny 35 dni w roku kalendarzowym. Wartości stężeń średniorocznych natomiast przekraczały 
poziom normatywny w ciągu 1 roku w analizowanym okresie 10-lecia. W przypadku analizy 
maksymalnych stężeń średnich dobowych oraz ilości dni z przekroczeniami maksymalnych stężeń 
średniodobowych stwierdzono trend rosnący, przy czym istotny wpływ na przebieg linii trendu miały 
wyraźnie wyższe wartości wskaźników oznaczonych w 2011 roku w porównaniu do pozostałych lat 
uwzględnionych w analizie. W przypadku analizy stężeń średnich rocznych linia trendu wykazuje 
niewielką tendencję spadkową. Istotny wpływ na wartości analizowanych wskaźników określonych dla 
pyłu PM10 posiadały długość sezonu zimowego, ilość dni z występowaniem temperatury minimalnej 
oraz wartości temperatur minimalnych – im dłuższy oraz bardziej mroźny sezon zimowy tym wyższe 
były wartości oznaczonych wskaźników pyłu PM10. Równocześnie scenariusze klimatyczne do roku 
2030 (wg klimada.mos.gov.pl) wskazują na możliwość spadku w kolejnych latach liczby dni 
z temperaturą minimalną powietrza, co może skutkować spadkiem stężeń pyłu PM10.  

Analizy przeprowadzone dla wybranych wskaźników pyłu PM2,5 wykazały, że jedynie w dwóch 
początkowych latach analizowanego okresu czasu wartości stężeń średniorocznych przekraczały 
poziom dopuszczalny określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Stwierdzono również 
wysokie wartości maksymalnych stężeń średnich dobowych, dla których brak jest określonej 
w obowiązujących przepisach prawnych wartości dopuszczalnej. W przypadku każdego z ww. 
wskaźników stwierdzono trend malejący, przy czym bardzo istotny wpływ na przebieg linii trendu 
w przypadku stężeń średniorocznych miała wysoka wartość stężenia stwierdzona w 2010 roku, 
stanowiącym początek okresu analiz, znacząco wyższa od wartości stężeń średniorocznych 
stwierdzanych w kolejnych latach. Podobnie jak w przypadku pyłu PM10, istotny wpływ na wartości 
analizowanych wskaźników określonych dla pyłu PM2,5 posiadały długość sezonu zimowego, ilość dni 
z występowaniem temperatury minimalnej oraz wartości temperatur minimalnych. Scenariusze 
klimatyczne do roku 2030 (wg klimada.mos.gov.pl) wskazują na możliwość spadku w kolejnych latach 
liczby dni z temperaturą minimalną powietrza, czego skutkiem może być obniżanie się stężeń pyłu 
PM2,5.  

Analizy przeprowadzone dla wybranych wskaźników ozonu troposferycznego wykazały, że 
przekroczenia maksymalnej 8-godzinnej średniej kroczącej >120 µg/m3 określone z uwagi na ochronę 
zdrowia ludzi w żadnym z lat objętych analizą nie były częstsze od dopuszczalnego poziomu 25 dni 
w roku kalendarzowym; wartość wskaźnika AOT40 określonego z uwagi na ochronę roślin dla sezonu 



 

  23 
  
 

wegetacyjnego również w przypadku żadnego z lat objętych analizą nie przekraczały wartości 
normatywnej określonej w obowiązujących przepisach prawnych. Tym samym problem występowania 
podwyższonych stężeń ozonu troposferycznego na terenie miasta Płocka jest nieistotny. Trend zmian 
wskaźnika określonego z uwagi na ochronę zdrowia ludzi wykazuje minimalną tendencję rosnącą, 
natomiast w przypadku wskaźnika AOT40 stwierdzono trend malejący, będący w istotnym stopniu 
skutkiem najwyższych wartości wskaźnika w początkowych latach objętych analizą. Równocześnie 
scenariusze klimatyczne do roku 2030 (wg klimada.mos.gov.pl) wskazują na możliwość wzrostu 
w kolejnych latach maksymalnej temperatury powietrza, co może skutkować dalszym wzrostem stężeń 
ozonu troposferycznego oraz zwiększeniem częstotliwości występowania przekroczeń wartości 
kryterialnych określonych w przepisach prawnych.  

Przeprowadzona analiza częstości występowania epizodów wysokich stężeń pod kątem możliwości 
wystąpienia smogu wykazała, że na terenie miasta Płocka występuje istotne zagrożenie powstawaniem 
smogu zimowego, związanego z maksymalnymi stężeniami średnimi dobowymi pyłu PM10 
przekraczającymi poziom 75 µg/m3. Ilość dni z przekroczeniami ww. poziomu granicznego w ostatnich 
10 latach kształtowała się w granicach od około 2 tygodni w roku w latach z krótkim sezonem grzewczym 
do około 3 tygodni w ciągu roku w przypadku lat charakteryzujących się długimi i mroźnymi sezonami 
zimowymi. Wyjątek stanowi rok 2008 kiedy ilość epizodów wysokich stężeń pyłu PM10 była znacząco 
niższa od pozostałych lat analizowanego okresu oraz rok 2011, kiedy ilość takich dni była znacząco 
wyższa. Linia trendu wskazuje na niewielki wzrost ilości dni w ciągu roku z przekroczeniem wartości 
granicznej dla stwierdzania występowania epizodów wysokich stężeń pyłu PM10, przy czym istotny 
wpływ na przebieg linii trendu posiada znacząco większa ilość dni z przekroczeniami w roku 2011 
w porównaniu do pozostałych lat. 

Poziomy stężeń ozonu troposferycznego na terenie miasta Płocka nie przekraczały poziomów 
kryterialnych określonych w obowiązujących przepisach prawnych, zatem uznano, że smog letni 
obecnie nie stanowi istotnego zagrożenia.  

Przeprowadzona analiza wykazała, że koncentrację zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Płocka 
należy zaliczyć do istotnych czynników meteorologicznych oraz ich pochodnych z uwagi na 
występowanie przekroczeń wartości kryterialnych dla zanieczyszczeń pyłowych, jak również 
stwierdzenie istotnego zagrożenia występowania smogu zimowego. Wrażliwość miasta w zakresie 
koncentracji zanieczyszczeń powietrza dotyczy przede wszystkim jej mieszkańców, ze szczególnym 
uwzględnieniem grup wrażliwych: osób powyżej 65 roku życia, dzieci w wieku do 5 roku życia, osób 
przewlekle chorych, tj. sektora zdrowie publiczne/grupy wrażliwe. 

 

11. Burze i wiatr 
Średnia roczna liczba dni z burzą w Płocku wynosi 25 dni (Rysunek 18). Najbardziej burzowy był rok 
2001, w którym zanotowano 38 dni z burzą, najmniej przypadków wystąpienia tego zjawiska (17) 
zanotowano w roku 2003. Burze mogą występować przez cały rok, jednak od grudnia do marca zjawisko 
to jest incydentalne. Burze występują przede wszystkim od maja do września (średnio powyżej 2 dni), 
z maksimum w lipcu i sierpniu (ok. 4 dni). Analizy historyczne wykazały istotny wzrost statystyczny 
zmian w częstotliwości występowania burz w Płocku w analizowanej perspektywie do 2050 roku. 
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Rysunek 21 Liczba dni z burzą 
W okresie historycznym (zielona linia) oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku 

Jednocześnie na podstawie danych rocznych za okres 1993-2015 odnotowano wyraźną tendencję spadkową liczby 
dni z wiatrem przekraczającym 17 m/s - silnym i bardzo silnym. Średnia liczba dni z porywem > 17 m/s wyniosła 
6 dni. W 1994 i 1995 roku wystąpiło najwięcej dni z porywem > 17 m/s (15), natomiast w 2013 tylko 1 dzień. 
Maksymalny poryw został zarejestrowany 19 maja 1996 r. i wyniósł on 28 m/s, zaś minimalny 9 stycznia 2005 
i 17 marca 2009 r. i wyniósł 17 m/s.  

 

Rysunek 22 Liczba dni z porywem >17 m/s w Płocku (1993-2015) 
 

Z tego też względu prawdopodobieństwo wystąpienia silnego wiatru określono na poziomie stosunkowo niskim
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