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Adaptacja do zmian klimatu w m.st. Warszawa

Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury

Klimatyczne Forum Metropolitalne 27 luty 2017 r.

Gdańsk

Zrównoważony rozwój Warszawy

Luty

2009

• Przystąpienie do inicjatywy KE 
Porozumienie między Burmistrzami (CoM)

Lipiec 
2009

• Przyjęcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu 
Transportowego Warszawy 

Wrzesień 
2011

• Przyjęcie Planu działań na rzecz zrównoważonego  
zużycia energii (SEAP)

Grudzień 

2015

• Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla    
Warszawy (PGN)

Grudzień 

2016 r.

• Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska

2018

• Planowane przyjęcie Strategii adaptacji do zmian 
klimatu dla m.st. Warszawy
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Zrównoważony rozwój Warszawy

Transport 
publiczny

• 311 nowych tramwajów 

• 1067 niskopodłogowych 
autobusów

• 35 pociągów metra Inspiro

• 28 nowoczesnych pociągów 
SKM

• 10 autobusów elektrycznych

14 
parkingów 

(Parkuj i 
Jedź)

• 4240 miejsc parkingowych 
dla samochodów 

• 652 dla rowerów

Rowery 
Veturilo

• 316 stacji (od 1 marca br.)

• 4660 rowerów

• 100 rowerów elektrycznych 
(od czerwca br.)

• 495 km tras rowerowych

Zrównoważony rozwój Warszawy

Ciepło 
sieciowe

•131 budynków komunalnych 
podłączonych do m.s.c. w
latach 2010-2016

•229 Budynków komunalnych w 
planach do podłączenia do 
m.s.c. w latach 2016-2020

•12 km rocznie – średni rozwój 
sieci

Produkcja i 
dystrybucja 

energii

•Zwiększenie udziału OZE w 
produkcji energii

•Kogeneracja

Dofinanso-
wanie

prywatnych 
inwestycji

•Wymiana kotłów

•Kolektory słoneczne

•Pompy ciepła
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Zrównoważony rozwój Warszawy

Tereny 
zielone ok. 

40% 
powierzchni 

Miasta

• Lasy miejskie 15% powierzchni 
Miasta

• 79 parków

• 221 skwerów i zieleńców

• Obszar Natura2000 w centrum
Miasta

Wisła 19 
dzielnica

• 2014-2017 r. – 17 mln zł na wały 
przeciwpowodziowe

• Bulwary, ścieżka  pieszo-rowerowa 
wzdłuż prawego brzegu

Zbiorniki 
retencyjne, 
małe cieki 

wodne

• Potok Służewiecki i Kanał Wawerski

• Stawy i jeziora jako zbiorniki 
retencyjne

• Rozbudowa retencji wód 
deszczowych w systemie kanalizacji 
miejskiej – ponad 1 mld zł.

• Plan budowy 2 zbiorników 
retencyjnych z POIiŚ

Wzrost temperatury, a 
tym samym liczby i 
intensywności dni 

upalnych

Susze występujące w 
coraz większej skali 

spowodowane 
wzrostem temperatur

Zwiększenie 
częstotliwości i 

intensywności opadów 
powodujących lokalne 

podtopienia

Wzrost częstotliwości i 
skali występowania 

powodzi

Wzrost częstotliwości i 
intensywności burz 
oraz występowania 

silnych wiatrów

Kluczowe zagrożenia klimatyczne i 

ryzyka z nimi związane w Warszawie
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Susza lata 2011, 
2013-2015

Upały lata 2002, 
2006, 2010, 2015

Podtopienia

Powodzie lata 
2010, 2012

Burze, silne 
wiatry

Kluczowe zagrożenia klimatyczne i 

ryzyka z nimi związane w Warszawie

Ryzyko powodzi

• Gorset warszawski – zwężenie koryta Wisły na odcinku od Mostu Poniatowskiego do Młocin

• Łącznie na terenach zalewowych w Warszawie mieszka:


w przypadku wody 20-letniej ok. 150 tys. osób,


wody 100-letniej ok. 360 tys. osób,


wody 1000-letniej ok. 620 tys. osób

• Zagrożenia mniejszych cieków:


Rzeka Długa (zagrożenie dla Białołęki)


Potok Służewiecki - ok. 80% obejmuje tereny zwartej zabudowy

(zagrożenie dla Wilanowa, Mokotowa, Ursynowa)


a także inne cieki wodne – Kanał Żerański, Kanał Bródnowski, 

rzeka Wilanówka, Jezioro Wilanowskie, Kanał Wawerski,

Kanał Henrykowski, Potok Rudawka i Kanał Młociński
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Sektory i obszary wrażliwe w mieście

Zdrowie 
publiczne

Bezpieczeństwo

Energetyka

Gospodarka 
wodna

Transport

Infrastruktura

Budownictwo

Przemysł Turystyka

Bioróżnorodność

Projekt „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian 
klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu 

mapy klimatycznej i partycypacji społecznej –
ADAPTCITY”

Czas trwania projektu: 1 lipca 2014 r. - 31 grudnia 2018 r.

Finansowanie: NFOŚiGW, Program Life+

Partnerzy:
Instytut na Rzecz Ekorozwoju
Miasto Stołeczne Warszawa
Unia Metropolii Polskich
Verband Region Stuttgart
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ADAPTCITY – realizacja projektu

Stuttgart –
dobre 
praktyki

Komitet 
Konsultantów 
Naukowych –
mapy 
klimatyczne

WOSAK –
Warszawski 
Okrągły Stół ds. 
Adaptacji do 
zmian Klimatu

Konsultacje 
społeczne –
Pomysły na 
Klimat

Projekt Strategii 
Adaptacji –
Uchwała Rady 
m.st. Warszawy

Zróżnicowanie zagrożeń klimatycznych 

w poszczególnych dzielnicach

194,6 km2 tj. 37,6% pow. Miasta

111,2 km2 tj. 21,8% pow. Miasta

87,2 km2 tj. 11,9% pow. Miasta

53,6 km2 tj. 10,4% pow. Miasta

68,7 km2 tj. 13,36% pow. Miasta
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WOSAK

Wizja Strategii: „Warszawa - wspólnota odpowiedzialna 

wobec zmian klimatu”

Warszawski Okrągły Stół ds. Adaptacji do zmian Klimatu (WOSAK) 

wrzesień 2016 r. – styczeń 2017 r.

• przygotowano zasady jakimi Miasto powinno się kierować w realizacji swojej 
polityki, aby uwzględnić zagadnienia adaptacji do zmian klimatu,

• wskazano kluczowe obszary ryzyka z punktu widzenia wrażliwości Miasta  na 
zmiany klimatu,

• sformułowano wizję i cele, jakie powinny być zawarte w Strategii Adaptacji,

• określono kierunki działania, które pozwolą zrealizować cele,

• przygotowano założenia do Strategii Adaptacji. 

Konsultacje społeczne
Pomysły na Klimat

luty – czerwiec 2017 r.

• 16 warsztatów konsultacyjnych
(pierwsze: 7.02.2017 - Wawer, 9.02.2017 - Rembertów i Wesoła),

• konsultacje przed powstaniem dokumentu,
• możliwość identyfikacji konkretnych problemów i rozwiązań.
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