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Raportu z konsultacji społecznych dotyczących założeń do Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy  

 

 

Konsultacje: 7 lutego – 20 czerwca 2017 

 

 

Warsztaty konsultacyjne 
  
 

DZIELNICA TETMIN SPOTKANIA MIEJSCE SPOTKANIA 

Wawer 7 lutego 2017 r. Wawerskie Centrum Kultury, ul. Żegańska 1a 

Rembertów i Wesoła 9 lutego 2017 r.  Urząd Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 

Praga Północ 21 marca 2017 r. Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52 

Targówek 22 marca 2017 r. Urząd Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20 

Białołęka 23 marca 2017 r. 

28 marca 2017 r. 

Szkoła Podstawowa nr 356, ul. Głębocka 66 

Szkoła Podstawowa nr 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15 

Praga Południe 30 marca 2017 r.  PROM Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23 

Dolny Mokotów  4 kwietnia 2017 r. Teatr Baza, ul. Podchorążych 39 

Wilanów 20 kwietnia 2017 r.  Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2 

Bielany 27 kwietnia 2017 r. Urząd Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29 

Bemowo 10 maja 2017 r.  Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70 

Górny Mokotów 11 maja 2017 r.  Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21 

Ochota i Wola 18 maja 2017 r. Przystanek Książka, ul. Grójecka 42 

Żoliborz 25 maja 2017 r. Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8 

Ursus 31 maja 2017 r. Dom Kultury Kolorowa, ul. Sosnkowskiego 16 

Ursynów 6 czerwca 2017 r. Urząd Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61 

Śródmieście  8 czerwca 2017 r. Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4 

Włochy 20 czerwca 2017 r. Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257 

 

KALENDARIUM 
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Dyżury konsultacyjne   Dzień Ziemi / 4 czerwca  
       Dni Warszawy / 11 czerwca 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje internetowe   www.konsultacje.um.warszawa.pl  
od 1 lutego do 30 czerwca 

 

 

 

 

 

 

Konkurs „Pomysł na Klimat”  www.adaptcity.pl   
od 1 maja do 30 maja 
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PRZEDMIOT KONSULTACJI 
 

Założenia do Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 

2050 przygotowano w ramach projektu Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 

metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej, w skrócie ADAPTCITY, 

realizowanego przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju, m.st. Warszawę, Unię Metropolii Polskich i 

Verband Region Stuttgart. 

Dokument opisuje kluczowe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu i związane z nimi obszary ryzyka dla 

Warszawy i jej mieszkańców. Ponadto w dokumencie zapisano wizję, cele horyzontalne i szczegółowe oraz 

kierunki działań miasta, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia zdefiniowanych celów i ułatwi 

adaptację Warszawy do zmian klimatu.  

Sformułowanie założeń do Strategii adaptacji poprzedziły dwa etapy prac: 

1. Przygotowanie przez zespoły naukowców opracowania dotyczącego zagrożenia ze strony zmiany 

klimatu, wpływu tego zjawiska na miasto, ludzi w nim mieszkających oraz środowisko przyrodnicze 

Warszawy,  obecnie oraz pod koniec XXI wieku.  

2. Przygotowanie materiałów do opracowania projektu założeń Strategii adaptacji w ramach 

Warszawskiego Okrągłego Stołu ds. Adaptacji do Zmian Klimatu (WOSAK). WOSAK został powołany 

przez Prezydent m.st. Warszawy, a w jego skład weszło 18 przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, świata nauki, m.st. Warszawy oraz podmiotów świadczących usługi dla 

mieszkańców.  

Założenia do Strategii adaptacji stały się przedmiotem szerokiej konsultacji społecznej w ramach 16 

wydzielonych rejonów miasta. Każdy z tych rejonów cechowały zbliżone zagrożenia i podobne ryzyko w 

efekcie przewidywanych zmian klimatu oraz ich skutków. Jednak po rozmowach z Centrum Komunikacji 

Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz z dzielnicowymi koordynatorami ds. konsultacji zadecydowano, że 

dokument będzie konsultowany w ramach spotkań z mieszkańcami w dzielnicach. Oczekiwano, że w trakcie 

konsultacji doprecyzowane zostaną zagrożenia oraz zaproponowane zostaną działania wzbogacające 

założenia Strategii adaptacji. 
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FORMY KONSULTACJI 
 

 

Wydarzenia i inicjatywy podejmowane w ramach konsultacji społecznych były okazją do zapoznania się przez 

warszawską społeczność z problemami jakie czekają miasto w wyniku zmiany klimatu. Propozycje działań, 

które mają wzbogacić Strategię adaptacji, zbierane były od mieszkańców podczas: 

a) Warsztatów konsultacyjnych, 

b) Konkursu „Pomysł na Klimat”,  

c) Dnia Ziemi, 

d) Dni Warszawy.  

Uwagi oraz pomysły na działania adaptacyjne (Pomysły na Klimat) można było zgłaszać do końca czerwca 

2017 r. przez internet, korzystając z formularza dostępnego na stronach: 

e) http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/pomysl-na-klimat-strategia-adaptacji-do-zmian-klimatu-

dla-mst-warszawy, 

f) http://adaptcity.pl/pobrania/konsultacje/ 

i przesłać na adres konsultacje@adaptcity.pl lub konsultacje@um.warszawa.pl  ewentualnie na adres: Biuro 

Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. 

 ZASIĘG TERYTORIALNY I CZASOWY 
 

 Warsztaty konsultacyjne 

Spotkania z mieszkańcami trwały od 7 lutego do 20 czerwca 2017 r. i objęły wszystkie dzielnice Warszawy. 

Były prowadzone przez moderatorki ze Szkoły Liderów i miały formę warsztatów konsultacyjnych. 

Rozpoczynały się prezentacją założeń do Strategii adaptacji i omówieniem zagrożeń klimatycznych dla danej 

dzielnicy, a następnie uczestnicy w grupach dyskutowali na temat przyczyn zagrożeń klimatycznych dla 

swojego obszaru i sposobów zapobiegania. W sumie odbyło się 18 warsztatów konsultacyjnych, w których 

uczestniczyły 192 osoby.  

  

http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/pomysl-na-klimat-strategia-adaptacji-do-zmian-klimatu-dla-mst-warszawy
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/pomysl-na-klimat-strategia-adaptacji-do-zmian-klimatu-dla-mst-warszawy
http://adaptcity.pl/pobrania/konsultacje/
mailto:konsultacje@adaptcity.pl
mailto:konsultacje@um.warszawa.pl
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Tabela 1. Warsztaty konsultacyjne  

DZIELNICA TERMIN SPOTKANIA MIEJSCE SPOTKANIA 
LICZBA 

UCZESTNIKÓW 

Wawer 7 lutego 2017 r. Wawerskie Centrum Kultury, ul. Żegańska 1a 12 

Rembertów i Wesoła 9 lutego 2017 r.  Urząd Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 12 

Praga Północ 21 marca 2017 r. Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52 7 

Targówek 22 marca 2017 r. Urząd Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20 19 

Białołęka 23 marca 2017 r. 

28 marca 2017 r. 

Szkoła Podstawowa nr 356, ul. Głębocka 66 

Szkoła Podstawowa nr 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15 

9 

9 

Praga Południe 30 marca 2017 r.  PROM Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23 11 

Dolny Mokotów  4 kwietnia 2017 r. Teatr Baza, ul. Podchorążych 39 4 

Wilanów 20 kwietnia 2017 r.  Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2 13 

Bielany 27 kwietnia 2017 r. Urząd Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29 4 

Bemowo 10 maja 2017 r.  Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70 8 

Górny Mokotów 11 maja 2017 r.  Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21 10 

Ochota i Wola 18 maja 2017 r. Przystanek Książka, ul. Grójecka 42 6 

Żoliborz 25 maja 2017 r. Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8 21 

Ursus 31 maja 2017 r. Dom Kultury Kolorowa, ul. Sosnkowskiego 16 17 

Ursynów 6 czerwca 2017 r. Urząd Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61 5 

Śródmieście  8 czerwca 2017 r. Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4 16 

Włochy 20 czerwca 2017 r. Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257 9 
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 Konkurs „Pomysł na Klimat” 

Organizatorem konkursu dla mieszkańców Warszawy była Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju. Konkurs 

trwał od 1 do 30 maja 2017 r. Jego rozstrzygnięcie odbyło się podczas Dnia Ziemi w dniu 4 czerwca br. 

Warunkiem udziału w konkursie było zgłoszenie pomysłu na działanie adaptacyjne na formularzu 

elektronicznym dostępnym na stronie adaptcity.pl/pomysl-na-klimat/. W konkursie wzięło udział 25 osób, 

zgłaszając 33 pomysły. 

 

 Dzień Ziemi i Dni Warszawy 

Podczas Dnia Ziemi 4 czerwca oraz Dni Warszawy 11 czerwca 2017 r. projekt ADAPTCITY miał swoje 

stanowisko. Uczestnikom obu wydarzeń rozdawano ankiety, w których pytano, co można zrobić, aby 

przystosować Warszawę, dzielnicę, okolicę do zmian klimatu. Zachętą do dzielenia się pomysłami, jak 

minimalizować negatywne skutki suszy, upałów, podtopień, wichur, smogu lub powodzi, były sadzonki 

kwiatów. Zebrano w sumie 1120 ankiet – 540 od uczestników Dnia Ziemi, 580 podczas Dni Warszawy. 

Propozycje działań (Pomysły na klimat) dotyczyły rejonów, konkretnej dzielnicy lub kilku dzielnic, jak i ogólnie 

całej Warszawy. 8 ankiet dotyczyło miejscowości podwarszawskich. 

Tabela 2. Ankiety z Dnia Ziemi i Dni Warszawy 

DZIELNICA LICZBA ANKIET 

DOT. DANEJ DZIELNICY 

Bemowo 41 

Białołęka 19 

Bielany 29 

Mokotów 299 

Ochota 161 

Praga Południe 73 

Praga Północ 22 

Rembertów 8 

Śródmieście 127 

Targówek 24 

Ursus 23 

Ursynów 66 

Wawer 10 

Wesoła 1 

Wilanów 22 

Włochy 28 

Wola 67 

Żoliborz 19 

Miasto Warszawa  133 
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 Uwagi i Pomysły na Klimat 

Uwagi do dokumentu, jak i pomysły na działania adaptacyjne (tzw. Pomysł na Klimat) można było przesyłać 

od 1 lutego do 30 czerwca 2017 roku. Drogą mailową swoje uwagi i pomysły na klimat przesłano 15 osób. 

Pocztą tradycyjną na adres Biura Infrastruktury dostarczono uwagi od 3 osób. Zebrane uwagi znajdują się w 

Załączniku 1. 
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KANAŁY KOMUNIKACJI 
 

Informowanie o konsultacjach społecznych rozpoczęto 1 lutego, na tydzień przed pierwszym spotkaniem. 

Z myślą o tym, aby poinformować oraz zachęcić do udziału jak największą liczbę warszawiaków, 

wykorzystano różne instrumenty komunikacji: 

 informacje na profilu Prezydent Renaty Kaznowskiej na Facebooku; 

 indywidualne zaproszenia przekazane pocztą  elektroniczną do radnych miasta, burmistrzów i radnych 

dzielnic, a także uniwersytetów trzeciego wieku, aktywistów miejskich, organizacji pozarządowych, 

komisji dialogu społecznego, uczelni i działających przy nich kół naukowych, firm oraz instytucji 

otoczenia biznesu; 

 informacje na stronach www.um.warszawa.pl, www.konsultacje.um.warszawa.pl;  

 informacje na stronie projektu ADAPTCITY www.adaptcity.pl, na profilu Fundacji Instytut na rzecz 

Ekorozwoju na Facebooku;  

 informacje na stronach internetowych dzielnic, jak i ich profilach na Facebooku; 

 plakaty w przestrzeni publicznej, rozprowadzane przez dzielnicowych koordynatorów  ds. konsultacji; 

 

 

 ogłoszenia w prasie ogólnomiejskiej (Gazeta Wyborcza); 

 ogłoszenie w prasie dzielnicowej (Gazeta Żoliborza i Bielan, Głos Śródmieścia Żoliborza i Bielan, 

Halowawa); 

 ogłoszenia w radio Plus, wywiad w RMF FM;  

http://www.um.warszawa.pl/
http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/
http://www.adaptcity.pl/
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 ogłoszenia na portalach internetowych (www.wiadomoscisasiedzkie.pl, radiokolor.pl, imokotów.pl, Oek 

Sadyba, 4free.waw.pl, FB Kocham Bielany, FB Mieszkańcy Bielan, FB Warszawskie Bielany – 

Mieszkańcy, FB Kocham Żoliborz, FB Jelonki Warszawa Bemowo, FB Rytm Warszawy, FB Miasto 

jest nasze, FB Stary Żoliborz, FB Żoliborz Moje Miasto, FB Stara Ochota, FB Chomiczówka, FB 

Warszawska Wola - nasza dzielnica, Internetowy Ursus, Ursus Wiadomości, Nasz Ursus, Pokochaj 

Ursus, Halowawa, FB Włochy Dzielnica Warszawy, FB Ursynów To lubię, halourysnow.pl, FB nasz 

Ursynów, Obywatele Ursynowa, Ursynowskie Parki, Dzieje się na Ursynowie). 

Inicjatywą, która spotkał się z zainteresowaniem była wystawa plansz projektowych, prezentująca niektóre 

wyniki prac naukowych powstałych na potrzeby opracowania Strategii adaptacji do zmian klimatu dla 

Warszawy. Wystawa towarzyszyła spotkaniom konsultacyjnym w dzielnicach, prezentowana była w 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Theoria i 

praxis zrównoważonego  rozwoju. 30  lat  od  ogłoszenia  Raportu  Brundtland" 20 marca, Światowego Dnia 

Wody 22 marca, konferencji dla deweloperów w ramach Warsaw Days  17 maja w Centrum Nauki Kopernik 

oraz podczas European Sustainable Development Week (30 maja – 6 czerwca) w PKiN. 

 

 

  

http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
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WYNIKI KONSULTACJI 

 

 Wyniki warsztatów konsultacyjnych 

W trakcie spotkań ze społecznością lokalną prezentowane były zagrożenia związane ze zmianami klimatu- 

termiczne i hydrologiczne, dla całej Warszawy, jak i dla poszczególnych dzielnicy. Obszary zwiększonego 

zagrożenia termicznego odpowiadają gęsto zabudowanym terenom dzielnic. Zagrożenie w wyniku zdarzeń 

hydrologicznych (zatopienia w wyniku powodzi i podtopienia po opadach) maleje wraz z oddaleniem się od 

Wisły, ale rośnie, gdy zwartej zabudowie miejskiej towarzyszy wysoki udział powierzchni nieprzepuszczalnych 

oraz niekorzystne ukształtowanie terenu w postaci zagłębień bezodpływowych.  

Podczas spotkań, w części warsztatowej, uczestnicy dyskutowali najczęściej o trzech wybranych zagrożeniach 

zidentyfikowanych dla dzielnicy. Czasami proponowali sami kolejne zagrożenie do dyskusji lub stwierdzali, że 

dane zagrożenie nie istnieje. Uczestnicy wskazywali na mapach dzielnic znane sobie miejsca występowania 

podtopień, miejskiej wyspy ciepła, wskazywano obszary zagrożone powodzią lub suszą, tereny zagrożone 

presją inwestycyjną oraz miejsca, gdzie trudno znosi się upały lub wiatr spowodował  duże szkody. Do 

dyskusji włączono problem zanieczyszczenia powietrza i smogu, który wydaje się zagadnieniem związanym z 

ochroną środowiska a nie z adaptacją do zmian klimatu, jednak rosnące temperatury powietrza mogą 

powodować lokalne pogorszenie jakości powietrza. Z kolei jakość powietrza jest silnym czynnikiem 

wpływającym na zdrowie (czy samopoczucie) i zanieczyszczenie może pośrednio zwiększać śmiertelność 

mieszkańców (np. osób w wieku 65+ w trakcie fali upałów). Tabela poniżej przedstawia zagrożenia jakie były 

omawiane podczas poszczególnych spotkań w dzielnicach.  
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Tabela 3. Zagrożenia w dzielnicach 

DZIELNICA 

ZAGROŻENIA 

PODTOPIE

NIA 
POWODZIE UPAŁ 

WYSPA 

CIEPŁA 
SUSZA 

ZABUDOWA 

TERENÓW 

ZIELENI 

WIATRY / 

BURZE 
SMOG 

Wawer X    X   X 

Rembertów i 

Wesoła 

X    
X   

X 

Praga Północ         

Targówek X  X  X    X 

Białołęka X X    X  X 

Praga 

Południe 

X 
X 

   
 X 

X 

Dolny 

Mokotów  

X 
X 

X   
  

X 

Wilanów X X    X  X 

Bielany         

Bemowo   X     X 

Górny 

Mokotów 

 
 

X   
  

X 

Ochota i Wola   X  X    X 

Żoliborz X  X     X 

Ursus X  X     X 

Ursynów X  X     X 

Śródmieście  X X X  X  X  X 

Włochy X  X     X 

Uwaga: „X” oznacza, że dane zagrożenie było omawiane na warsztatach konsultacyjnych w danej dzielnicy 

 

Celem warsztatów była identyfikacja przyczyn występowania zagrożeń w dzielnicy oraz propozycje rozwiązań 

/ działań ograniczających lub łagodzących konsekwencje wystąpienia tych zagrożeń. 

We wszystkich dzielnicach poruszany był problem zanieczyszczenia powietrza. Za jego źródła uczestnicy 

spotkań słusznie uznali transport samochodowy i sposób ogrzewania domów jednorodzinnych. Podkreślali, że 

dodatkowo sytuację utrudnia zabudowywanie klinów napowietrzających miasto, w konsekwencji Warszawa nie 

jest wystarczająco wietrzona. W przypadku Targówka i Ursusa dodatkowym źródłem zanieczyszczenia są 

emisje z gmin i dzielnic sąsiednich. Mieszkańcy Górnego Mokotowa narzekali na spalanie odpadów w 

ogródkach działkowych, a mieszkańcy Bemowa na palenie ognisk w lasku bemowskim. Pomysły na 

rozwiązanie problemy smogu (pojęcie smogu i zanieczyszczenia powietrza często były używane zamiennie, 

chociaż w większości przypadków uczestnicy mieli świadomość, że smog powstaje w specyficznych 

warunkach atmosferycznych), jakie zgłaszali uczestnicy, można podzielić na trzy główne grupy: rozwiązania 

ograniczające transport prywatny a ułatwiające zbiorowy, działania ograniczające punktową niską emisję oraz 
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działania podnoszące jakość powietrza, związane z zielenią i wietrzeniem miasta. Wśród propozycji znalazły 

się m.in. następujące rozwiązania: 

- ograniczenie ruchu samochodowego osobowego i ciężarowego (TIR-ów), ograniczenie wjazdu do miasta 

(głównie Śródmieścia), wprowadzenie stref wjazdu do miasta (w zależności od stanu samochodu), budowa 

obwodnicy i skierowanie ruchu tranzytowego poza Warszawę, zwężanie ulic, promocja aut elektrycznych i 

budowa dla nich infrastruktury, 

- ścisła kontrola pojazdów (spalin), karanie stacji kontroli pojazdów dopuszczających do ruchu niesprawne 

samochody (np. z wyciętymi filtrami spalin), 

- przeniesienie parkingów na obrzeżach miasta (P&R), budowa parkingów podziemnych, wielopiętrowych, 

ograniczenie liczby miejsc parkingowych, podwyższenie abonamentu parkingowego i opłat za parkowanie, 

- upłynnienie ruchu samochodowego (by zmniejszyć emisję spalin powstającą podczas stania na światłach 

lub w korkach), 

- carshering, 

- usprawnienie komunikacji zbiorowej – więcej bus-pasów, połączenie przystanków tramwajowych i 

autobusowych, rozbudowa linii tramwajowych i metra, elektryczne autobusy, trolejbusy, ułatwianie ruchu 

rowerowego i pieszego, zachęcanie do korzystania z komunikacji zbiorowej, bezpłatna komunikacja (np. w 

godzinach szczytu), dodatek rowerowy za dojazdy do pracy,  

- uchwalenie przez miasto zakazu palenia paliwem stałym (węglem, miałem, ekogroszkiem, odpadami), 

zmiana norm dla paliw stałych, zakaz palenia rekreacyjnego w kominkach i grillowania, 

- podłączenia osiedli i domków jednorodzinnych do sieci ciepłowniczych (np. na terenie Zawad do EC 

Siekierki), rozbudowa sieci ciepłowniczej, rozbudowa sieci gazowej (np. w Rembertowie), likwidacja starych 

pieców / kotłów (wymiana na nowe nie koniecznie gazowe, bo nie wszędzie doprowadzony jest gaz), 

proste procedury dofinansowania wymiany pieców, zwiększenie udziału energii odnawialnej w systemie 

ogrzewania, 

- pomoc materialna dla najuboższych, dofinansowanie termomodernizacji, 

- edukacja na temat szkodliwości palenia w piecach odpadów, sposobów ogrzewania, aplikacje / strony 

internetowe pozwalające anonimowo zgłaszać miejsca, gdzie „dymi”, tablice informacyjne nt. skutków 

zdrowotnych smogu na stacjach kolejowych i stacjach metra,  

- nieuchronność kar za palenie niedozwolonych materiałów, 

- instalowanie stacji pomiarów zanieczyszczeń, 

- więcej zieleni, więcej nasadzeń wzdłuż ulic, ściany zieleni z mchu pochłaniające smog przy ulicach, 

- niezabudowywanie klinów / korytarzy napowietrzających miasto. 

Zaledwie na trzech spotkaniach nie dyskutowano o podtopieniach – na Bielanach, na Górnym Mokotowie 

oraz na Ochocie i Woli. Na pozostałych spotkaniach zawsze wskazywano na mapach dzielnic miejsca, gdzie 

po ulewnych deszczach woda gromadziła się, nie mając gdzie spłynąć.  Jako przyczyny występowania tego 

zagrożenia wymieniano zaniedbaną, niewydolną i niedrożną kanalizację, brak kanalizacji deszczowej, zbyt 

dużo nieprzepuszczalnej (zabetonowanej) powierzchni a zbyt mało powierzchni biologicznie czynnej, czasami 

zniszczoną meliorację, budowę na terenach podmokłych, inwestycje zakłócające bieg wód podziemnych, 

gliniaste podłoże, ale również błędy konstrukcyjne, w wyniku których woda spływa do pomieszczeń 

położonych poniżej poziomu chodnika / ulicy, do piwnic, garaży, stacji metra. Rozwiązania, które wskazywali 

uczestnicy spotkań są zgodne z propozycjami działań zapisanymi w założeniach Strategii adaptacji do zmian 

klimatu dla Warszawy. Przede wszystkim rozwiązania dotyczą zatrzymania wody opadowej (deszczowej) na 

miejscu jej występowania, a polegają one na zachowaniu, tworzeniu nowych lub odtworzeniu 

(„odbetonowaniu”) powierzchni biologicznie czynnych / przepuszczalnych lub półprzepuszczalnych (np. 
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ażurowe chodniki i parkingi), budowaniu i odtwarzaniu / udrażnianiu rowów melioracyjnych oraz instalacji małej 

retencji – kanałów, rowów, zbiorników publicznych gromadzących wodę deszczową (np. oczek wodnych, 

niecek retencyjnych) lub na prywatnych posesjach. Mniej propozycji rozwiązań problemu podtopień dotyczy 

udrożnienia lub rozbudowania kanalizacji miejskiej (np. o podziemne zbiorniki retencyjne). Pojawiały się 

propozycje tworzenia zielonych dachów i działań edukacyjnych dla mieszkańców, m.in. na temat 

oszczędzania wody. Uczestnicy zgłaszali konieczność utworzenia stosownych przepisów odnośnie 

odprowadzania wody deszczowej wprost do gruntu, chronienia przepisami prawa powierzchni biologicznie 

czynnej – zapisami w Studium i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

W przypadku zagrożenia jakim jest powódź, które było tematem warsztatów na Białołęce, Pradze Południe, 

Dolnym Mokotowie, Śródmieściu i w Wilanowie, pomysły na jego zmniejszenie nie były tak jednomyślne jak w 

przypadku podtopień. Powtarzał się „zakaz budowy na terenach zalewowych”. Wśród innych proponowanych 

rozwiązań były: poldery / obszary zalewowe przed Warszawą, wyznaczenie terenów zalewowych w 

Warszawie, uporządkowanie terenów zalewowych wzdłuż Wisły, m.in. usuwając zarośla, by spełniały swoje 

funkcje odbioru nadmiaru wody i spowalniały nurt, pogłębienie Wisły, podwyższenie wału 

przeciwpowodziowego, zabezpieczenie wału wkładką betonową, aktualizacja procedur ewakuacji 

mieszkańców przez Biuro Zarządzania Kryzysowego, zebranie danych na temat liczby ludności, jaką trzeba by 

było ewakuować w razie powodzi, edukacja ale również odtworzenie samoorganizcji mieszkańców typu 

ochrona cywilna w przypadku powodzi. 

O uciążliwości upałów i sposobach łagodzenia tego zagrożenia dla miasta dyskutowano na 11 spotkaniach, w 

tym na Woli i Ochocie, Śródmieściu oraz Targówku. Dyskutowano również o występujących w tych dzielnicach 

miejskich wyspach ciepła. Powstawanie wysp ciepła wynika przede wszystkim z nieprzepuszczalnych 

nawierzchni, wysokiego zagęszczenia budynków i ograniczonym występowaniem terenów zieleni.  Wśród 

innych przyczyn wzmacniających zagrożenie upałem wymieniono brak zbiorników wody (powierzchniowej), 

ruch samochodowy (spaliny i unoszące się pyły) oraz zabudowa klinów napowietrzających. Proponowane 

rozwiązania, podobnie jak i te w założeniach Strategii adaptacji do zamian klimatu, dotyczyły przede 

wszystkim zieleni i wody: 

- zwiększenie powierzchni przepuszczalnych, ażurowe podłoża (parkingi, chodniki), więcej terenów zieleni, 

zachowanie tych, które już istnieją, zachowanie drzew (niedopuszczanie do dalszej wycinki), nowe 

nasadzenia krzewów i drzew (przede wszystkim liściastych), klomby, parki kieszonkowe, zacienione 

enklawy odpoczynku (zielone komnaty), zielone torowiska, zielone dachy (np. centrów handlowych, stacji 

techniczno-postojowej metra na Ursynowie), ściany, parkingi, przystanki, nie dopuścić by ogródki działkowe 

przekształcono na tereny budowlane, 

- zbiorniki retencyjne pod nowymi budynkami, gromadzenie i wykorzystanie deszczówki, wielofunkcyjne 

obiekty sportowe (też gromadzące wodę), poidełka, oczka wodne, kurtyny wodne, fontanny, woda na 

placach zabaw, odtworzenie kąpielisk. 

Wśród innych zgłoszonych pomysłów na łagodzenie upału lub efektu wyspy ciepła zaproponowano m.in.: 

jasne elewacje i dachy, dotacje do termomodernizacji, podziemne linie energetyczne (zmniejszenie groźby 

uszkodzenia podczas upałów), osłony przeciwsłoneczne na budynki, markizy nad oknami, stacje metra jako 

enklawy chłodu, ograniczenie ruchu samochodowego, jasne nawierzchnie dróg, zakaz wchodzenia do lasu.  

Temat suszy, który ściśle wiąże się z długotrwałymi falami upału, pojawił się tylko na dwóch pierwszych 

spotkaniach konsultacyjnych, w Wawrze i w Rembertowie. Mieszkańcy Wawra potwierdzili, że suszę widać w 

Mazowieckim Parku Krajobrazowym, że obniżył się poziom wody gruntowej, brakuje wody w studniach, w 

okresach bez opadów zanika woda w zbiornikach (np. Morskie Oko), kanałach i ciekach, zaburzona jest 
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gospodarka wodna całego obszaru a dodatkowo obawiają się negatywny wpływ będzie miała budowa 

autostrady S2. Wśród przyczyn występowania suszy wymieniano silną urbanizację, zmniejszanie powierzchni 

biologicznie czynnych (m.in. na prywatnych terenach), wycinanie lasów, betonowanie podwórek, zaniedbanie i 

likwidację sieci rowów melioracyjnych. Zaproponowane rozwiązania są uniwersalne i nie tylko istotne w 

przypadku łagodzenia skutków suszy, ale i w przypadku upałów: 

- budowa zbiorników retencyjnych, 

- zagospodarowanie wody opadowej w celu jej późniejszego wykorzystania (np. do podlewania ogródków), 

- ograniczanie (oszczędzanie) zużycia wody w gospodarstwach domowych, 

- edukacja mieszkańców o sposobach gospodarowania wodą, 

- zasłanianie okien w trakcie upału (mniejsze zużycie prądu), 

- sadzenie zieleni miejskiej (odpowiednio dobranej) w celu zwiększenia retencji, 

- obetonowanie powierzchni, 

- ograniczenie powierzchni zabetonowanej na posesjach wsparte przepisami (np. w decyzjach o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu). 

W przypadku Rembertowa zagrożenie suszą wiąże się z niskim poziomem wód gruntowych. Mieszkańcy 

obserwują negatywny wpływ poborów wody przez Elektrociepłownię Kawęczyn na poziom wód gruntowych. 

Ponadto obawiają się, że Wschodnia Obwodnica Warszawy podzieli Wesołą i Rembertów w ten sposób, że z 

jednej strony nadmiernie odwodni Rembertów (spowoduje suszę) z drugiej w Wesołej spowoduje podtopienia. 

Przyczyną takiego stanu będzie zakłócenie naturalnego spływu wód gruntowych. Dzielnica potrzebuje 

własnego ujęcia wody. 

Na spotkaniu jedynie z mieszkańcami Pragi Południe omawiane były skutki występowania gwałtownych burz 

i silnych wiatrów. Dzielnica ta często doświadczała skutków tych zjawisk atmosferycznych. Mieszkańcy 

proponują by sukcesywnie wymieniać drzewa (stare, chore), umiejętnie pielęgnować drzewa, przycinać im 

korony oraz radzić się specjalistów, jakie drzewa najlepiej sadzić, które gatunki będą odporne na zmiany 

klimatu (np. najmniej łamliwe). Należy również uporządkować wielkoformatowe reklamy, oraz przy stawianiu 

nowych uwzględniać najczęściej występujący kierunek wiatru. Wśród zaproponowanych działań była edukacja 

o zmianach klimatu i wynikających z nich zagrożeń. 

Dla mieszkańców Białołęki i Wilanowa istotnym zagrożeniem, choć nie wynikającym ze zmian klimatu, ale 

ograniczającym zdolności adaptacyjne jest silna presja inwestycyjna – przekształcanie terenów zieleni na 

tereny budowlane. Trudno było wskazać skuteczne narzędzie zatrzymania takiego procesu. Szansę widziano 

w zapisach prawa, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

Natomiast mieszkańcy Śródmieścia wyróżnili problem braku zieleni. Pomimo ograniczonych możliwości 

mieszkańcy starają się zmienić ten stan o czym świadczy projekt realizowany w ramach Budżetu 

Partycypacyjnego – Zielona Świętokrzyska. 

 

 

 Wyniki analizy ankiet zebranych podczas Dnia Ziemi i Dni Warszawy 

Rozdawana uczestnikom obu wydarzeń ankieta, obok zebrania informacji, miała również cel edukacyjny. 

Chcąc zwrócić uwagę na zagrożenia dla Warszawy wynikające ze zmiany klimatu, w ankiecie zadano dwa 

pytania. Jedno dotyczyło działań, które ograniczą lokalne podtopienia związane z opadami deszczu w mieście, 

drugie - co może ograniczyć miejskie wyspy ciepła. W przypadku pytania o ograniczenia podtopień 
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prawidłową odpowiedź „sadzenie roślin” wskazało 72% respondentów, na „budowanie wałów 

przeciwpowodziowych” – 25%, odpowiedź „betonowanie podwórek” została zaznaczona w 3%  przypadków. 

Drugie pytanie okazało się dla respondentów zdecydowanie łatwiejsze. Na  ograniczanie miejskich wysp 

ciepła poprzez „zielone ściany” wskazało 94% respondentów. Odpowiedź „gęsta zabudowa” została 

zaznaczona w 4% ankiet a „budowanie parkingów” – w 2%. 

Przypadki oddawania ankiet z błędnymi odpowiedziami były wykorzystywane do dyskusji na temat różnicy 

pomiędzy podtopieniami a powodziami, co jest przyczyną podtopień, jak można zmniejszać zagrożenie 

wystąpienia podtopień, czym jest miejska wyspa ciepła, jak zmniejszać uciążliwość upałów w mieście, itp. 

Spośród działań, które respondenci wskazywali jako te, dzięki którym można miasto przystosować do zmian 

klimatu, można wyróżnić 3 grupy - działania związane z zielenią, z  gospodarowaniem wodą i z jakością 

powietrza.   

Jak wynika z przeprowadzonych w 2016 r. dla potrzeb projektu ADAPTCITY badań ilościowych i jakościowych 

wśród mieszkańców, jest dość słabe zrozumienie pojęcia „adaptacji do zmiany klimatu”, jak i  znajomość 

działań służących adaptacji do zmian klimatu. Podobne wnioski można wysnuć po analizie ankiet zebranych 

podczas Dnia Ziemi i Dni Warszawy.  

Wśród innych działań proponowanych przez mieszkańców były oczywiście różne działania edukacyjne. W 

prawie 30 ankietach zapisano segregowanie odpadów, nie mające związku z adaptacją do zmian klimatu.  

Chociaż były to pojedyncze przypadki, pojawiały się jednak działania typowo adaptacyjne, tj. montaż markiz (w 

2 ankietach) i stworzenie systemu wczesnego ostrzegania - aplikacje alarmujące (w 1 ankiecie). 

 

 Zieleń w mieście 

Propozycje działań związane z zielenią pojawiały się aż w 886 ankietach. Działanie typu  „więcej zieleni” i / lub 

„więcej drzew” wskazało 801 respondentów. Na podstawie samych ankiet trudno ocenić, czy respondenci 

rzeczywiście rozumieją znaczenie zieleni dla adaptacji miasta do zmian klimatu, w łagodzeniu skutków 

zagrożeń jakimi są upały czy podtopienia. Jednak liczebność wskazań świadcz zarówno o tym, że zieleń jest 

istotna dla mieszkańców Warszawy, stanowi o jakości ich życia w mieście, jak i o tym, że działania 

zwiększające ilość zieleni raczej spotkają się akceptacją społeczną.   

Poniższa tabela zawiera najczęściej proponowane przez respondentów działania w podziale na dzielnice, 

gdzie te działania miałyby być realizowane. Oprócz nich pojawiały się pojedyncze interesujące i ważne 

propozycje działań, tj.  „uwzględnianie opinii mieszkańców w planowaniu zieleni”, „zbiórki odpadów zielonych 

do nawożenia parków i skwerów”, „dostosowanie roślinności do warunków klimatycznych”, „sadzić roślinność 

przystosowaną do zmian klimatu” czy „przycinanie starych drzew przed wichurami”. 

Pojawiły się również głosy związane z powierzchnią biologicznie czynną na nowych osiedlach, że jest jej zbyt 

mało, a wśród nich głos nawet o „wymuszenie wprowadzania zieleni na deweloperach”. 
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Tabela 4. Zieleń w mieście 
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Bemowo 8 29 2 1 0 2 0 0 1 

Białołęka 7 10 2 0 1 0 0 0 0 

Bielany 5 15 3 1 1 0 0 0 0 

Mokotów 89 136 10 13 5 2 7 6 6 

Ochota 54 84 7 7 6 0 6 3 0 

Praga Południe 26 43 1 2 0 0 1 2 0 

Praga Północ 11 8 1 1 0 0 0 0 0 

Rembertów 3 4 0 1 1 0 0 0 0 

Śródmieście 35 67 6 0 0 1 3 9 1 

Targówek 9 13 2 0 1 0 0 0 0 

Ursus 12 13 0 0 1 0 0 0 0 

Ursynów 25 30 3 7 2 0 0 1 3 

Wawer 2 6 0 0 0 0 1 0 0 

Wesoła 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wilanów 8 9 2 0 2 0 1 1 1 

Włochy 11 16 1 1 0 0 1 0 0 

Wola 25 35 7 1 4 0 3 0 0 

Żoliborz 3 11 2 0 1 0 1 0 0 

Miasto Warszawa 24 57 9 5 1 0 9 6 3 

OGÓŁEM 357 586 58 40 26 5 33 28 15 

Uwaga: liczby w tabeli oznaczają ile razy dane działanie było proponowane przez respondentów do realizacji w danej dzielnicy 
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 Gospodarowanie wodą w mieście 

Naliczono 154 ankiety, w których wskazywano jakiekolwiek działania związane z wodą, co stanowi niecałe 

14% wszystkich ankiet.  

Możliwe, że pytania testowe poprzedzające pytanie o działania adaptacyjne, sugerowały respondentom 

odpowiedź, że zieleń jest rozwiązaniem problemów wynikających ze zmian klimatu. Tym bardziej cieszy fakt, 

że mieszkańcy samodzielnie wskazywali działania istotne dla podtopień, dotyczące zagospodarowania wody 

opadowej (64 działania) i  przepuszczalności powierzchni (20 działań) - patrz Tabela 5.  

Tylko 8 ankiet dotyczyło działań, które można powiązać z zagrożeniem Warszawy powodzią. Proponowano w 

nich uregulowanie, pogłębienie Wisły, umacnianie jej brzegów, budowę zapór na rzece, zachowanie 

istniejących i utworzenie nowych terenów zalewowych wzdłuż rzeki. Dwa głosy dotyczyły ograniczenia 

zabudowy na terenach zalewowych. 

Mieszkaniec Rembertowa zapisał „zaprzestanie wysuszania bagien”, co świadczy o świadomości zagrożenia 

dla stosunków wodnych w tej dzielnicy Warszawy. 

Wśród innych propozycji znalazła się budowa basenów (w 5 ankietach), innowacyjne metody nawadniania 

oraz oryginalny pomysł worków z piaskiem przy domach. 

Tabela 5. Gospodarowanie wodą w mieście 
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Bemowo 0 2 0 0 0 1 

Białołęka 1 1 0 1 0 1 

Bielany 4 2 0 0 1 1 

Mokotów 18 14 4 0 0 3 

Ochota 4 4 1 0 1 1 

Praga Południe 2 3 1 4 0 1 

Praga Północ 1 0 0 1 0 0 

Rembertów 1 1 0 1 0 0 

Śródmieście 7 6 0 1 1 8 

Targówek 5 2 1 1 0 0 
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Ursus 0 1 0 0 1 0 

Ursynów 1 3 0 0 2 1 

Wawer 0 0 0 1 0 0 

Wesoła 1 0 1 1 0 0 

Wilanów 3 1 1 1 0 0 

Włochy 3 1 0 0 0 1 

Wola 5 3 1 0 1 1 

Żoliborz 2 0 0 0 0 0 

Miasto 

Warszawa  
9 13 4 1 2 2 

OGÓŁEM 67 57 14 13 9 20 

Uwaga: liczby w tabeli oznaczają ile razy dane działanie było proponowane przez respondentów do realizacji w danej dzielnicy 

 

 Jakość powietrza w mieście 

Działania ograniczające ruch samochodowy w mieście nie mają bezpośredniego związku z adaptacją do 

zamian klimatu, ale są istotne dla zdrowia i komfortu życia w mieście. Intensywny ruch samochodowy to 

przede wszystkim źródło spalin, ale i hałasu. W ankietach kierunek działań „zmniejszenie ruchu 

samochodowego” i „ograniczenie zanieczyszczenia spalinami” pojawia się w sumie 123 razy (patrz Tabela 6.). 

Ilość i różnorodność zaproponowanych rozwiązań przyczyniających się do redukcji transportu 

samochodowego świadczy o wadze problemu dla mieszkańców Warszawy. Większość działań można 

podzielić na 3 grupy: rozwój transportu zbiorowego, ograniczanie wjazdu do miasta i rozwój transportu 

rowerowego.  

Proponowano również rozwiązania finansowe: z jednej strony  wprowadzenie dodatkowych podatków dla 

właścicieli aut i podwyższenie opłat za parkowanie, z drugiej - tańsza komunikacja miejska. W 17 przypadkach 

sugerowano darmowy transport zbiorowy. 

Wśród respondentów można było zauważyć przychylność dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych nie tylko 

w transporcie zbiorowym.  Rozwój elektrycznego i hybrydowego  transportu samochodowego zgłoszono w 12 

ankietach, w tym wprowadzenie ulg dla użytkowników samochodów hybrydowych i elektrycznych, 

uruchomienie wypożyczalni samochodów elektrycznych, budowę stacji do ładowania samochodów 

elektrycznych i hybrydowych. 

Parkingi w mieście zawsze są tematem spornym. Wśród respondentów było niemal tyle samo zwolenników 

budowy parkingów, w tym na obrzeżach miast - typu P&R (16 osób), jak i przeciwników, oczekujących nie 

tylko ograniczenia budowy, ale też zmniejszenia liczby parkingów (14 osób).  

Wśród ważnych propozycji działań znalazły się budowa wieży antysmogowych (2 ankiety dot. Śródmieścia) i 

filtrów powietrza przy ciągach komunikacyjnych (1 ankieta dot. Ursynowa). Mieszkaniec Pragi Północ 

zaproponował natomiast promowanie carsharing’u i plakietki „klasy energetycznej” nalepiane na 

samochodach. 
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Tabela 6. Transport w mieście 
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Bemowo 2 4 0 1 2 

Białołęka 2 1 0 1 1 

Bielany 2 2 0 0 2 

Mokotów 15 17 2 8 27 

Ochota 8 11 5 10 16 

Praga Południe 4 4 3 2 5 

Praga Północ 0 2 1 0 1 

Rembertów 1 1 0 0 0 

Śródmieście 4 9 11 5 7 

Targówek 0 2 0 0 0 

Ursus 1 0 1 0 1 

Ursynów 4 9 0 3 1 

Wawer 3 2 1 0 0 

Wesoła 0 1 0 0 0 

Wilanów 1 1 0 0 0 

Włochy 2 1 1 2 1 

Wola 4 3 1 0 8 

Żoliborz 1 2 1 1 0 

Miasto Warszawa  4 15 2 3 5 

OGÓŁEM 58 87 29 36 77 

Uwaga: liczby w tabeli oznaczają ile razy dane działanie było proponowane przez respondentów do realizacji w danej dzielnicy 
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Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Warszawie jest transport. Stolica nie jest jednak wolna od 

(punktowej) niskiej emisji, czyli spalin pochodzących z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach 

domowych. Problem ten został zauważony przez 53 respondentów. 

Rozwój odnawialnych źródeł energii był wskazywany przez respondentów jako działanie adaptacyjne chociaż 

takim nie jest. Niemniej wykorzystywanie OZE przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, do 

zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza .  

Natomiast kliny napowietrzające miast maja znaczenie dla przewietrzania i schładzania miasta. Ta druga 

funkcja jest istotna w przypadku adaptacji Warszawy do zmian klimatu. Warszawa powinna „bronić się” przed 

falami upału i łagodzić zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Z ankiet wynika, że problem zabudowywania korytarzy 

napowietrzających został zauważony, ale należy podejrzewać, że raczej w kontekście zanieczyszczenia 

powietrza. 

Mieszkańcy proponowali ograniczanie zabudowy, w tym często wysokiej zabudowy. Te działania mogą mieć 

znaczenie dla ww. przewietrzania miasta, ale również są powiązane z utratą powierzchni biologicznie 

czynnych w mieście, powierzchni przepuszczalnych.   

 

Tabela 7. Niska emisja i przewietrzanie miasta 

DZIELNICA 

OGRANICZENIE 

PUNKTOWEJ 

NISKIEJ EMISJI 

ROZWÓJ OZE 

NIE ZABUDOWYWANIE 

KLINÓW / KORYTARZY 

NAPOWIETRZAJĄCYCH 

OGRANICZANIE ZABUDOWY / 

OGRANICZANIE WYSOKIEJ 

ZABUDOWY 

Bemowo 2 3 1 0 

Białołęka 1 0 0 0 

Bielany 3 3 0 0 

Mokotów 8 9 8 2 

Ochota 5 5 1 2 

Praga Południe 8 1 0 1 

Praga Północ 2 0 1 0 

Rembertów 0 0 0 0 

Śródmieście 2 6 6 3 

Targówek 0 1 0 0 

Ursus 0 0 0 1 

Ursynów 3 1 1 1 

Wawer 2 1 1 1 
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Wesoła 0 0 0 0 

Wilanów 2 1 0 0 

Włochy 2 1 0 0 

Wola 1 1 2 0 

Żoliborz 3 0 0 0 

Miasto Warszawa  9 11 1 3 

OGÓŁEM 53 44 22 14 

Uwaga: liczby w tabeli oznaczają ile razy dane działanie było proponowane przez respondentów do realizacji w danej dzielnicy 

 

Wśród innych działań proponowanych przez mieszkańców były oczywiście różne działania edukacyjne. W 

prawie 30 ankietach zapisano segregowanie odpadów, nie mające związku z adaptacją do zmian klimatu.  

Chociaż były to pojedyncze przypadki, pojawiały się jednak działania typowo adaptacyjne, tj. montaż markiz (w 

2 ankietach) i stworzenie systemu wczesnego ostrzegania (aplikacje alarmujące) (w 1 ankiecie). 
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PODSUMOWANIE 
 

 

Wydarzenia i inicjatywy podejmowane w ramach konsultacji społecznych były okazją do zapoznania się przez 

warszawską społeczność z zagrożeniami, jakie czeka miasto w wyniku zmiany klimatu. Od 1352 osób zebrano 

propozycje działań, które mogą wzbogacić Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 

2030 z perspektywą do roku 2050. 

Jak wynika z przeprowadzonych w 2016 r. dla potrzeb projektu ADAPTCITY badań ilościowych 

i jakościowych, wśród mieszkańców jest raczej nieduże zrozumienie pojęcia „adaptacji do zmiany klimatu” 

oraz działań służących adaptacji do zmian klimatu. Podobne wnioski można wysnuć po analizie ankiet 

zebranych podczas Dnia Ziemi i Dni Warszawy. Na podstawie samych ankiet trudno ocenić, czy respondenci 

rzeczywiście rozumieją znaczenie zieleni i gospodarowanie wodą dla adaptacji miasta do zmian klimatu, 

w łagodzeniu skutków zagrożeń, jakimi są upały czy podtopienia. Formuła warsztatów konsultacyjnych, 

w których dyskusję poprzedzał wykład o zmianach klimatu i zagrożeniach z nimi związanymi dla Warszawy, 

spełniła swoją rolę edukacyjną, a proponowane przez uczestników rozwiązania odnoszą się do rzeczywistych 

problemów dzielnic. 

Ciekawe i przemyślane były zgłaszane drogą mailową lub pocztą tradycyjną Pomysły na Klimat i komentarze 

dot. założeń Strategii adaptacji. 

Chociaż kwestia jakości powietrza jest bezpośrednio związana z ochroną środowiska, a rozwiązania 

ograniczające niską emisję pośrednio dotyczą działań adaptacyjnych, to była ona tematem wszystkich 

warsztatów konsultacyjnych i często pojawiała się wśród Pomysłów na Klimat. We wspomnianych wcześniej 

badaniach ilościowych, na pytanie „Które z prezentowanych zjawisk, związanych ze zmianami klimatu, 

stanowią w Pana(i) ocenie największe zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy?” 31% 

respondentów odpowiedziało, że „Zanieczyszczenie powietrza, smog”. W badaniu jakościowym na pytanie 

dot. jakości życia w mieście wśród minusów wskazywano na „zanieczyszczenie powietrza spalinami”. Te 

wszystkie wyniki świadczą o bardzo dużej wadze, jaką warszawiacy przywiązują do jakości tego, czym 

oddychają i w Strategii adaptacji temat jakości powietrza nie powinien być pominięty. 

Porównując proponowane przez mieszkańców rozwiązania – Pomysły na Klimat, z zaproponowanymi 

w założeniach do Strategii adaptacji kierunkami działań miasta, można stwierdzić, że oba zestawienia są 

niemal identyczne. Dzięki konsultacjom można wskazać działania, które (prawdopodobnie) uzyskają 

akceptację społeczną i miejsca, gdzie będzie można je realizować/ gdzie istnieje potrzeba wdrożenia tych 

działań.  

Konsultacje społeczne założeń Strategii adaptacji miały kilka wymiarów. Szczególnie ważnym elementem była 

edukacja w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz przyjrzenie się, jak wysoka jest świadomość 

społeczeństwa odnośnie zagrożeń, z jakimi mogą się spotykać w związku z postępującymi zmianami klimatu, 

jak również na jakim poziomie funkcjonuje w społeczeństwie poczucie tych zagrożeń.  

W trakcie konsultacji dokonywano, ze społecznościami lokalnymi, identyfikacji przyczyn występowania 

zagrożeń oraz zbierano propozycje rozwiązań/ działań mających na celu ograniczanie i łagodzenie 

konsekwencji wystąpienia tych zagrożeń (patrz załącznik 1). Zebrane pomysły i koncepcje działań poddane 
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zostaną analizie, po której wzbogacą kierunki i cele strategiczne, wzmacniając aspekt zaadaptowania się 

Warszawy i jej mieszkańców, a także zmniejszenia skutków i oddziaływania ekstremalnych zjawisk. Będą 

także wykorzystywane bezpośrednio przy przygotowywaniu programów adaptujących miasto do zmian 

klimatu. Ponadto zostaną przesłane do właściwych merytoryczne komórek i jednostek organizacyjnych m.st. 

Warszawy do wykorzystania w realizacji bieżących zadań. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1  

 do Raportu z konsultacji społecznych dotyczących 

założeń do Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy 

do roku 2030 z perspektywą do roku 2050 

 
 

ZGŁOSZONE UWAGI I POMYSŁY NA KLIMAT 

 

 

 

Lp. 

Forma 

zgłoszenia 

uwagi 

Osoba / 

podmiot 

zgłaszający 

uwagi 

Przedmiot 

uwagi 
Treść 

1. Formularz 

zgłoszeniowy 

Nophadrain 

Polska Sp. z 

o.o. Sp. 

Komandytowa 

Pomysł na Klimat 

- System 

zielonego dachu 

ekstensywnego 

Pokrycie małej architektury miejskiej (wiaty przystankowe, kioski, zadaszenia, itp.) lekkimi zielonymi dachami 

ekstensywnymi, porośniętymi rozchodnikami lub / i trawami lub / i mchami. 

2. Formularz Nophadrain 

Polska Sp. z 

Pomysł na Klimat 

- Projektowanie i 

Wdrożenie na nowo projektowanych budynkach systemu zielonych dachów retencyjnych, gromadzących 67 

litrów/m2 wody opadowej =>jeśli by ten pomysł i technologię połączyć z obowiązkowym gromadzeniem 
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zgłoszeniowy o.o. Sp. 

Komandytowa 

wykonywanie 

zielonych dachów 

retencyjnych na 

nowo 

powstających 

obiektach 

kubaturowych 

nadmiaru wody spływającej z dachu w zbiornikach podziemnych, która byłaby wykorzystywana w systemach 

nawodnieniowych ogrodów przy budynkach, to wyłapujemy 100 % wody opadowej na nowo powstałych 

obiektach. 

3. Poczta 

elektroniczna 

mieszkanka Pomysł na Klimat 

– Targówek 

Wiele ulic na Targówku mieszkaniowym i na Bródnie zostało zaprojektowanych i wybudowanych z 

przesadnym rozmachem. Tysiące metrów kwadratowych zostało pokrytych asfaltem bez faktycznej potrzeby. 

Przykładem mogą być asfaltowe chodniki w Parku Bródnowskim – wzdłuż Kondratowicza chodnik ma ok. 4 

metrów szerokości + ścieżka dla rowerów. Ruch jest niewielki, można chodnik zwęzić o połowę. Wewnątrz 

parku też są szerokie drogi i place pokryte asfaltem lub betonem. Na ulicy Trockiej, na odcinku od 

Radzymińskiej do metra jest bardzo szeroki chodnik z drzewami otoczonymi asfaltem. Ruch jest tu minimalny. 

Wewnętrzny „Ring” Targówka, szykowany właśnie do remontu, ma chodniki asfaltowe, w wielu miejscach 

przesadnie szerokie. Podsumowując, warto zrobić przegląd chodników i placów pod kątem ich faktycznego 

wykorzystania. Można to robić na przykład w trakcie remontów. Negatywnym przykładem jest remont 

chodników na Kondratowicza, gdzie nowy chodnik jest kładziony dokładnie na miejscu starego i o identycznej 

szerokości. 

Kolejnym problemem są dzikie parkingi. Nie chodzi tu o parkowanie na trawnikach, ale o tworzenie 

prywatnych miejsc parkingowych na terenach zielonych należących do miasta. „Parkingi” takie są przez 

właścicieli sąsiednich posesji pokrywane płytami, kostką, żwirem. Dziesiątki takich miejsc można znaleźć na 

Radzymińskiej, Młodzieńczej, Codziennej. 

4. Formularz 

zgłoszeniowy 

mieszkaniec Pomysł na Klimat 

- Odpowiednie 

gospodarowanie 

drzewostanem i 

zielenią na 

przykładzie 

Zalety drzew i zieleni właściwie we wszystkich wymienionych kategoriach są niezaprzeczalne. Niestety 

działania z nimi związane są w dużej mierze przeciwskuteczne. Obserwacje opieram na Dzielnicy Białołęka, 

która jest jedną najintensywniej zabudowywaną w Warszawie. Niestety do tej pory nie szło to w parze z 

ochroną środowiska oraz troską o klimat. Wystarczy wymienić działania, z których większość nigdy nie 

powinna mieć miejsca, a mimo to są one podejmowane: 
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Dzielnicy 

Białołęka 

1) Przeznaczanie pod zabudowę mieszkaniową całkowicie zadrzewionych terenów (m.in. działki nad 
Kanałem Żerańskim, gdzie swoje osiedle usiłuje zbudować firma Dom Development); 

2) Niewystarczająca pielęgnacja zieleni (lub jej całkowity brak) - również przykładem są tereny nad 
Kanałem Żerańskim należące do m.st. Warszawy; 

3) Zdecydowanie zbyt duża liczba wycinanych drzew (przez różne podmioty – deweloperów, jak i m.st. 
Warszawę) rzędu kilku tysięcy rocznie przy jednoczesnym ograniczaniu nowych nasadzeń drzew do 
minimum (rzędu kilkuset sztuk); 

4) Brak skutecznej polityki związanej z pozyskiwaniem lokalizacji na nowe nasadzenia drzew – dopiero 
mieszkańcy muszą się o to upominać i wskazywać konkretne lokalizacje, bo wcześniej słyszą, że „nie 
ma gdzie sadzić drzew”; 

5) Wypadkową powyższego problemu jest również lokalizowanie nasadzeń zastępczych w zupełnie innej 
części dzielnicy niż ta, w której zostały wycięte drzewa – nie spełnia to definicji kompensacji 
przyrodniczej; 

6) Bardzo mała ilość drzew posadzona w ramach programu „Milion drzew” oraz innych działań tego typu; 
7) Pokazowe akcje sadzenia sadzonek drzew na terenie Lasów Miejskich, przy jednoczesnej minimalnej 

ilości wartościowych nasadzeń na terenach miejskich lub w pasach ulic; 
8) Zachowywanie terenów zieleni nieurządzonej, zamiast utworzyć na nich parki lub skwery; 
9) Brak wykorzystania niezagospodarowanych terenów takich jak np. rekultywowane składowisko popiołów 

z EC Żerań, na tereny zielone i lokalizacje do nasadzeń drzew; 
10) Nieuregulowanie ochrony zieleni oraz jej przywracania za pomocą zapisów planów zagospodarowania, 

m.in. poprzez: zmniejszanie powierzchni biologicznie czynnej, brak ochrony wartościowych drzew, brak 
uregulowania kwestii hali garażowych, co ma kluczowy wpływ na możliwość wykonania nasadzeń; 

11) Wycinka drzew oznaczonych w planach zagospodarowania jako „do zachowania”; 
12) Brak koordynacji pomiędzy jednostkami zajmującymi się infrastrukturą i zielenią, co skutkuje 

lokalizowaniem instalacji w taki sposób, że nie da się w danym miejscu zasadzić drzew; 
13) Brak skutecznej wymiany drzew, która opierałaby się na systematycznym sadzeniu nowych drzew i 

zastępowaniu nimi tych wymagających wycinki. Obecnie drzewa są wycinane, a dopiero później (i to nie 
zawsze, a zwykle po dłuższym czasie) wykonuje się nowe nasadzenia; 

14) Brak kontroli nad działaniami deweloperów, którzy systematycznie niszczą drzewa i zieleń (m.in. 
trawniki), co skutkuje kosztami po stronie m.st. Warszawy oraz kolejnymi stratami w zakresie zieleni; 

15) Nieskuteczna ochrona zieleni przed nielegalnym parkowaniem i niszczeniem przez samochody, co 
skutkuje dewastacją trawników i terenów zielonych. 

Zmiany w obrębie powyższych kwestii wymagają współpracy niemal wszystkich kluczowych jednostek 

miejskich oraz wydziałów w dzielnicy, szczególnie jeżeli chodzi o podmioty odpowiedzialne za ochronę 

środowiska oraz infrastrukturę, architekturę, budownictwo i planowanie przestrzenne. Równocześnie 
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kluczowymi postulatami odnośnie Dzielnicy Białołęka w tym kontekście są: 

1) Nasadzenie nowych drzew o parametrach zgodnych ze standardami (min. kilkanaście cm obwodu) w ilości 

uwzględniającej bardzo dużą liczbę lokalizacji, w których możliwe jest wykonanie nowych nasadzeń drzew; 

2) Ochrona i pielęgnacja istniejącej zieleni oraz ograniczanie wycinek drzew. 

5. Poczta 

elektroniczna 

mieszkaniec Pomysł na Klimat 

– klimatyzacja w 

tramwajach 

Chciałbym zwrócić uwagę na fakt stałego zaryglowania okien w tramwajach Warszawskich, przez cały rok. W 

okresie przejściowym, tj. na jesieni i wiosną, gdy nie ma dużych upałów i dużych mrozów, okna są też non 

stop zamknięte. Jest zaduch, a nawiew wewnętrzny nie zastępuje świeżego powietrza z zewnątrz. Niestety 

tak jest, że z rozwojem technologii wydaje się, że można zastąpić naturę. Myślę, że stężenie tlenu w 

tramwajach jeżdżących z zamkniętymi oknami oraz jakość ogólna powietrza jest niższa od powietrza na 

zewnątrz. Dodam, że obecnie nie ma dużych upałów, które uzasadniałyby stosowanie klimatyzacji, ani 

dużych mrozów. Zauważyłem też, że wielu starszych sąsiadów obecnie woli unikać jazdy tramwajami, ze 

względu szybszego odczuwania zmęczenia. Kiedyś można było wielokrotnie, np. 4 czy 5 razy, przebyć 

Warszawę wzdłuż i wszerz tramwajem, w którym były normalne (nieryglowane okna), obecnie dojechanie, np. 

z Bielan do Centrum jest meczące, bo jest zaduch. Tak się składa ze konstruktor zaprojektował tez okna w 

tramwajach, aby umożliwić z ich korzystania. 

Z pewnością, gdy nadejdą duże upały, okna mogą być zamknięte i wątpię, aby ktokolwiek próbował je 

otwierać przy chodzącej klimatyzacji, gdyż tramwaj posiada nadmiar mocy chłodniczo grzewczej. Jednak 

zimą, gdy nosimy ubrania wierzchnie, czasami tez jest zaduch i uchylenie okna ratowałoby sytuację. Uważam, 

iż całkowite ryglowanie okien jest formą zbyt dużej ingerencji ze strony zarządu tramwajów w prawo do 

decydowania o tym czy można uchylić okno czy też nie. Ta sama sytuacje jest w SKM, które jeżdżą na 

podmiejskich liniach. 

6. Poczta 

elektroniczna 

mieszkaniec Pomysł na Klimat 

– Białołęka 

 Skwerek na skrzyżowaniu ul. Ćmielowska/ Milenijna - jest to teren po prawdopodobnie dawnym sadzie, 
rośnie tam mnóstwo drzew owocowych, z których okoliczni mieszkańcy zbierają owoce. Jest to idealne 
miejsce na skwer, bo rosną tam także duże, piękne sosny, brakuje tylko ławek i uporządkowania terenu. 
Niestety miasto nie chce inwestować w to miejsce, gdyż jest to działka prywatna. Mój postulat - zrobić 
skwer, odkupić działkę. 

 Drzewa w Parku Picassa - tam rosną wielkie dorodne topole, które jednak są w niełasce w Warszawie, ze 
względu na postrzeganie gatunku jako łamliwego. Te drzewa rosną tu "u siebie" na łęgach nadwiślańskich i 
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należy im się ochrona. Wiem, że odbyły się jakieś dendrologiczne pomiary części drzew, ale wyniki nie są 
dostępne dla mieszkańców. Mój postulat - chronić te drzewa, zabezpieczać, a nie wycinać i upubliczniać 
wyniki ekspertyz dendrologicznych. 

7. Formularz 

zgłoszeniowy 

mieszkaniec Pomysł na Klimat 

- Plany dla zieleni 

Pilne przyjęcie miejscowych planów zagospodarowania, które uchronią zachowane do tej pory tereny zielone 

– szczególnie dotyczy obszarów położonych w obrębie „obwodnicy etapowej Warszawy”. 

Brak planów zagospodarowania to chaos i ryzyko przekształcania terenów zielonych w tereny inwestycyjne. 

W Warszawie nadal jest sporo obszarów pofabrycznych i niewykorzystanych terenów PKP, gdzie można 

realizować nowe inwestycje i wykorzystywać infrastrukturę kolejową do transportu. Tymczasem ostatnio 

obserwujemy np. nasilenie likwidowania rodzinnych ogrodów działkowych. Widać to choćby w przypadku 

ogrodów przy ul. Perkuna i przy al. Waszyngtona, gdzie władze miasta zamierzają realizować inwestycje 

sprzeczne z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

(odpowiednio: budowa szkoły i linii tramwajowej) i celowo opóźniają uchwalanie planów zagospodarowania 

dla tych obszarów. Przyjęciem planów powinno zająć się Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego we 

współpracy z Radą Miasta. 

8. Formularz 

zgłoszeniowy 

mieszkaniec Pomysł na Klimat 

- Paliwo 

bezdymne 

Technologia wymyślona po 25 latach pracy dwóch polskich inżynierów może na dobre, tanim kosztem 

rozwiązać kwestie smogu w Warszawie. Nie jestem specjalistą, dlatego zamieszczam adres strony, w której 

naukowcy przedstawili dokładnie parametry oraz kosztorys tego przedsięwzięcia.  

http://wnm-nestor.blogspot.com/2015/06/autoryzowana-publikacja-nr-v.html  

9. Poczta 

elektroniczna 

mieszkaniec Uwagi do 

spotkania 

konsultacyjnego i  

uwaga do 

dokumentu 

1) Dobrze, że taki temat podjęto, bo na prawdę jest o czym mówić. Myślę, iż należy oczekiwać, iż wynik  
konsultacji ograniczy się do konkretnych skutków zjawisk pogodowych w danym miejscu (dzielnicy, 
osiedla, budynku). Dyskusja o przyczynach ogólnych - w skali miasta, świata czy kraju, takiego czy innego 
stanu rzeczy, to na ogół strata czasu. 

2) Bardzo dobrze, że na początku zamieszczono słowniczek. To bardzo ważne, bo często używa się słów 
obcych, które zupełnie co innego znaczą, np. utylizacja zamiast likwidacja. Utylizacja to wykorzystanie, a 
nie usuwanie. 

3) Dobrze by było, aby uczestnicy konsultacji dostali jakieś krótkie podsumowanie całego przedsięwzięcia. 
Trudno jest wynieść tyle informacji w głowie, to chociaż w rękach niech coś zostanie (pomysł z torbami i 

http://wnm-nestor.blogspot.com/2015/06/autoryzowana-publikacja-nr-v.html
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gadżetami bardzo dobry). 
4) Koniecznie trzeba zadbać o lepszą informację; kilka lub kilkanaście osób na spotkaniu to naprawdę za 

mało (nie wszyscy mają internet). 

10. Formularz 

zgłoszeniowy 

mieszkaniec Pomysł na Klimat 

– STREFA 

EKOLOGICZNA -

CENTRUM i 

SASKA KĘPA  

Wprowadzenie strefy ekologicznej w CNETRUM, SAKSA KĘPA, OCHOTA, na podobieństwo Monachium, 

Paryża, Berlina. Koszt: zainstalowania 230 znaków drogowych to ok. 480 tyś PLN. 

 

Koszty minimalne. Korzyści dla mieszkańców. Oczyszczenie powietrza z cząstek PM10 i PM 2,5, 

generowanych głównie przez stare silniki diesla bez katalizatorów i filtrów cząstek stałych. Zmniejszenie 

nielegalnych „skrótów” dla ciężarówek z wału miedzeszyńskiego przez ul. Paryską i ul. Francuską. 

Usunięcie „wraków” z parkingów. 

11. Formularz 

zgłoszeniowy 

mieszkaniec Pomysł na Klimat 

–  stworzenie 

Osiedlowego mini 

Osiedlowy mini ogród, drzewa w donicach, krzewy, leżaki miejskie oraz ławka. 
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ogrodu na terenie 

dzielnicy Bielany  

 

Działka 220/14 obręb 70702. Obszar przy placu zabaw dla dzieci. 

12. Poczta 

elektroniczna 

mieszkanka Pomysł na Klimat 

–  SMOG 

Tunele z bluszczu nad jezdniami 

Mam pomysł, by zbudować nad niektórymi jezdniami lekką konstrukcję z prętów, po których piąłby się 

bluszcz. Musiałaby być na tyle rzadka, by w dzień nie wymagała dodatkowego oświetlenia. Można by ją 

zrobić np. z bambusa, wtedy segmenty wymagające wymiany można by w całości spalić lub skompostować. 

Do jego podlewania można by wykorzystywać wodę deszczową, która spada na jezdnię. Czy bluszcz 

ogrzewany przez samochody zimą również przeprowadzałby w jakimś stopniu proces fotosyntezy? 

Problemy: 

 Konstrukcja mogłaby się zawalić pod ciężarem śniegu. 
 Jeśli pręty mają nadać się do spalenia, nie mogą być niczym impregnowane, a wtedy mogłyby zbyt szybko 

przegnić. 
 Jeśli bluszcz się rozrośnie, w tunelu będzie ciemno. Dodatkowe oświetlenie zużywa energię oraz zwiększa 

temperaturę latem. 
 Woda spływająca zimą z jezdni jest zasolona. Z drugiej strony zimą bluszcz pewnie wymaga mniej wody. 

Może dałoby się spuszczać wodę z jezdni zimą do kanalizacji a latem do podlewania bluszczu? 

Drzewa iglaste przy jezdniach? 

Czy drzewa iglaste zimą przeprowadzają w jakimś stopniu proces fotosyntezy? A może wpływają korzystnie 

na jakość powietrza przez to, że osadza się na nich pył? Na ile zawarte w nic olejki eteryczne zmniejszają 
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ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych? Na pewno ograniczają hałas od ulicy również zimą. 

Brakuje mi w Warszawie drzew iglastych. Kiedy córka była jeszcze bardzo mała, często chodziłyśmy do parku 

„Cmentarz Żołnierzy Radzieckich”, bo tam było „lepsze powietrze”. Lepiej nie sadzić drzew iglastych blisko 

okien budynków, bo zimą mogą zbytnio zacieniać wnętrza, więc może właśnie przy jezdniach jest dla nich 

dobre miejsce. 

Widziałam, że cisy są w stanie przeżyć spaliny, bo rosną między jezdniami na Grójeckiej niedaleko Banacha. 

Drzewa lub wysokie żywopłoty między pasmami jezdni 

Kierowcom nie jest potrzebna dobra widoczność na jezdnię dla przeciwnego kierunku ruchu, dlatego, jeśli 

tylko jest miejsce, można sadzić między pasmami „coś dużego”. 

13. Poczta 

elektroniczna 

mieszkanka Pomysł na Klimat 

–  UPAŁY 

Drzewo na środku placu zabaw 

Na wielu placach zabaw dla dzieci jest latem upał, ponieważ wszystkie drzewa rosą dookoła placu, a 

pośrodku ich nie ma, np. na Polu Mokotowskim na zachód od alei Niepodległości, niedaleko stawu (Google 

Maps pokazuje tam adres Rokitnicka 4). Przez to latem jest cień tylko na obrzeżach, tam gdzie stoją ławki dla 

rodziców, natomiast tam, gdzie bawią się dzieci, robi się „patelnia”. 

Za to we wrześniu, gdy słońce jest niżej a przedpołudnia bywają chłodne, spora część placu jest w cieniu, 

choć wtedy właśnie przydałoby się słońce. 

Proponuję aby na środku placu zabaw sadzić duże, rozłożyste drzewo (na większych placach kilka), którego 

korona zaczyna się dość wysoko nad ziemią. Wtedy latem koło południa plac zabaw byłby zacieniony, a 

jesienią słońce wpadałoby z boku pod koroną drzewa. 

Cień jest zwłaszcza ważny latem między godziną 10-tą a 12-tą lub 13-tą, bo wtedy bawi się tam najwięcej 

małych dzieci. (Potem przeważnie wracają do domu na obiad i drzemkę lub śpią w wózku, który można 

postawić gdzieś w cieniu). 

Przykłady placów zabaw, gdzie drzewa rosną dookoła placu: 

1. Pole Mokotowskie na zachód od alei Niepodległości, niedaleko stawu (Google Maps pokazuje tam adres 
Rokitnicka 4), 

2. w Parku Szymańskiego jeden z dwóch położonych obok siebie placów zabaw – ten dla mniejszych dzieci, 
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3. plac zabaw w Łazienkach przy ulicy Parkowej, 
4. w Parku Szczęśliwickim dwa sąsiadujące placyki niedaleko basenu, 
5. na Piaskach między Galla Anonima a Reymonta, okrągły żwirowy plac niedaleko Szkoły Podstawowej 

289, 
6. na Kopińskiej między domami nr 23 a 25 (tam na środku placu można by usunąć część sztucznej 

nawierzchni posadzić jakieś niewielkie drzewo np. klon kulisty), 
7. na Odyńca między aleją Niepodległości a Krasickiego, 
8. na Placu Wilsona. 

Przykłady placów zabaw, gdzie drzewa rosną na terenie placu: 

1. Pole Mokotowskie na wschód od alei Niepodległości niedaleko fontanny, 
2. w Parku Szymańskiego jeden z dwóch położonych obok siebie placów zabaw – ten dla większych dzieci, 
3. plac zabaw Morskie Oko miedzy Spacerową a Zajączkowską, 
4. w Parku Szczęśliwickim na niewielkim wzniesieniu w północno zachodniej części, 
5. na Piaskach na wschód od Galla Anonima (Kochanowskiego 22). 

14. Poczta 

elektroniczna 

mieszkanka Pomysł na Klimat 

- Woda 

Przepuszczalne nawierzchnie na parkingach 

Dość duży procent powierzchni Warszawy stanowią parkingi. Są one przeważnie wyłożone 

nieprzepuszczalną kostką. Proponuję, aby zastąpić ją kostką ażurową lub betonową kratą ażurową. Pod 

spodem powinna być nawierzchnia, w którą woda szybko wsiąka. „Oczka” kratek, jeśli już muszą być czymś 

wypełnione, również powinny być wypełnione czymś przepuszczalnym, aby woda z ulewy zdążyła przedostać 

się do gruntu, zanim spłynie do kanalizacji. 

Poprawiłoby to również kondycję przyulicznych drzew (które często rosną w niewielkich otworach w chodniku i 

mają za mało wody), co z kolei pomogłoby w walce z upałem i ze smogiem. 

Np. na ulicach Słupeckiej i Kaliskiej można część jezdni i chodnika przeznaczoną na parking zastąpić 

ażurową kratą. Na podwórku za budynkiem Kaliska 1 można poświęcić jedno miejsce parkingowe na to, aby 

posadzić tam drzewo a sąsiednie miejsca parkingowe pokryć przepuszczalną nawierzchnią. 

Naturalne nawierzchnie na placach zabaw 

Obserwując upadki mojej córki odnoszę wrażenie, że naturalne nawierzchnie: piasek i żwir - są równie 

bezpieczne jak sztuczne. 

Mogę się mylić, ale sztuczne nawierzchnie (przynajmniej te używane w warszawskich parkach) chyba nie 
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przepuszczają wody. Poza tym mocno nagrzewają się na słońcu a nagrzane śmierdzą. Podczas mrozu też 

nie spisują się lepiej od nawierzchni naturalnych – również zamarzają i stają się twarde (przynajmniej te w 

Parku Szczęśliwickim i na Odyńca między aleją Niepodległości a Krasickiego. 

Proponuję ograniczyć stosowanie sztucznych nawierzchni na placach zabaw. Jeśli już muszą być (bo piasek 

czy żwir byłby zbyt kłopotliwy), to należy ograniczyć je do tych miejsc, w których grozi upadek z wysokości. W 

pozostałym miejscach można je z powodzeniem zastąpić trawą czy klepiskiem. 

15. Formularz 

zgłoszeniowy 

mieszkaniec Pomysł na Klimat 

- Zachowanie 

funkcjonowania 

dwóch 

istniejących studni 

chłonnych na 

osiedlu Bemowo 

III. 

Osiedle mieszkaniowe Bemowo III w większości położone jest na gliniastym podłożu. Z tego powodu wody 

opadowe są bardzo słabo wchłaniane przez glebę i gromadzą się w każdym obniżeniu terenu (także w 

piwnicach budynków), gdzie zalegają aż do wyparowania. Budowniczowie osiedla Bemowo III zbudowali w 

jego dwóch ośrodkach studnie chłonne dla odprowadzenia wód opadowych. Grunt w ich otoczeniu został tak 

wyprofilowany, że spływa do nich woda z całej okolicy. Studnie te wykonano poprzez przebicie się przez 

warstwę gliny i dokopanie się do głęboko położonej warstwy piaszczystej, następnie wykopy wypełniono 

piaskiem. Każdą z nich otoczono betonowym okrągłym murem z technologicznymi przerwami. Jak dotychczas 

system ten działa niezawodnie i skutecznie. 

Niestety gospodarze terenu nie przykładają wagi do ich funkcjonowania i tereny obydwu studni chłonnych 

przeznaczyli pod zabudowę plombową. Aktualnie toczy się proces ustalenia warunków zabudowy działki 

172/28 z obrębu 60809. Sprzeciwy i protesty mieszkańców są ignorowane. Według zamierzeń na studni 

chłonnej ma powstać budynek mieszkalny. Oznacza to, że wody opadowe z całej okolicy znajdą się w 

naszych piwnicach. 

Najlepszym i najtańszym sposobem jest nie niszczenie istniejących już instalacji magazynujących i 

odprowadzających nadmiar wód opadowych. 
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16. Formularz 

zgłoszeniowy 

mieszkaniec Pomysł na Klimat 

– Ławka z mchem 

 

17. Poczt 

elektroniczna 

mieszkanka Pomysł na Klimat 

- Włochy 

Od ponad dwudziestu lat mieszkam w dzielnicy Włochy, przy ul Sabały. Mieszkam u zbiegu wielkich arterii 

wjazdowo-wyjazdowych z Warszawy, z tramwajami i częstymi korkami. Bliskość tak ruchliwych ulic powoduje 

to, że w mieszkaniach jest hałas, a w upalne dni czasem nie da się oddychać…Firanki po tygodniu od 

powieszenia robią się czarne. Nie mamy żadnego skweru, który byłby obsadzony drzewami, żeby nas 

oddzielić od hałasu i spalin. 

Najgorzej jest oczywiście latem, gdy powietrze stoi, a rozgrzane budynki,  miękki , parujący asfalt i  nagrzane 

silniki samochodów powodują, że nawet w nocy nie można zaznać ochłody. 

Uliczki w naszej części osiedla są wąskie i zatłoczone. Ruch zwiększył się odkąd na ul Radarowej powstał 

ośrodek egzaminacyjny na prawo jazdy - WORD, bo to nasze uliczki i parkingi są terenem szkoleniowym dla 

przyszłych kierowców. 

Nie mniej uciążliwy jest bazar na Bakalarskiej – w swym wyrazie bardzo azjatycki i zupełnie nie przystający do 

stolicy europejskiego państwa. Handlujący tam przybysze z innych krajów mają zupełnie inne pojęcie o 

higienie, załatwiają swoje potrzeby w pobliżu naszych bloków, często na środku jedynego, marnego 

trawniczka, pozostawiając po sobie obrzydliwe nieczystości. Ironią jest więc to, że my wszyscy, którzy tu 

mieszkamy sprzątamy po swoich psach. 

Przyjeżdzający na bazar klienci parkują oczywiście na naszych uliczkach, tak więc dla nas, mieszkańców , już 

nie ma miejsca. I zwiększona ilość samochodów emituje jeszcze więcej spalin i smrodu. 
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Miałam nadzieję, że bazar zniknie z naszej dzielnicy, bo po tych latach jego istnienia, władze miasta wiedzą, 

że dla nas to jest po prostu katastrofa: nasza dzielnica bardzo się zdegradowała, spadło bezpieczeństwo 

(częste kradzieże – takie bazary przyciągają przestępców, handlarzy przemycaną wódką, papierosami i 

narkotykami), dewastowane są nasze samochody, kradzione koła etc. 

Miałam nadzieję, że władze miasta w miejscu bazaru stworzą np. park,  którego nie ma nigdzie w pobliżu, a 

który jest nam tu bardzo potrzebny. Ale władze są chyba kompletnie głuche na nasze prośby, na prośby tych, 

którzy od lat płacą podatki do miejskiej kasy, skoro godzą się na istnienie tego bazaru, na którym kwitnie 

handel przemycanymi towarami, hazard i rozboje. 

My mamy tylko brud, smród i kompletny brak poczucia bezpieczeństwa. Latem dochodzi jeszcze upał jak na 

rozgrzanej patelni i smog, bardzo częsty zimą. 

Pozostaje nam tylko narzekanie podczas rozmów z sąsiadami i nadzieja, ze może jednak coś się kiedyś 

zmieni. 

I z tą nadzieją pozostaję. Może Państwa konsultacje uzmysłowią komuś z władz miasta, że tu mieszkają 

ludzie, często już starzejący się, którym przydałoby się odetchnąć czasem świeżym powietrzem, popatrzeć na 

zieleń i posłuchać szumu drzew. 

18. Formularz 

zgłoszeniowy 

mieszkanka Pomysł na klimat - 

Instalacja 10 stacji 

pomiarowych na 

Starym 

Mokotowie 

Projekt zakłada instalacje 10 sensorów firmy Airly mierzących stężenie szkodliwych pyłów. Proponowane 

lokalizacje: 

- skrzyżowanie ulicy Puławskiej i Dolnej, 

- skrzyżowanie ul. Kazimierzowskiej i Odyńca, 

- II Ogród Jordanowski ew. Park Dreszera, 

- skrzyżowanie ul. Kazimierzowskiej i Narbutta, 

- skrzyżowanie ul. Bałuckiego i Olkuskiej, 

- wewn. Osiedla w kwartale Dąbrowskiego, Różyckiego, Łowicka, 
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- ROD przy Odyńca, 

- skrzyżowanie Wiśniowej i Rakowieckiej, 

- Skwer Broniewskiego, 

- skrzyżowanie Rakowieckiej z Boboli. 

Na Starym Mokotowie istnieje 1 sensor firmy Airly, znajduje się na ul. Lewickiej. Im gęstsza sieć sensorów tym 

lepsza świadomość czym mieszkańcy Warszawy oddychają na co dzień i skuteczniejsza ochrona swojego 

zdrowia (chociażby przez ograniczanie przebywania na powietrzu podczas niebezpiecznych dla zdrowia 

poziomów zanieczyszczenia pyłami).   

Koszty: 

1000 zł za 1 sensor = 10 000 zł, 

Montaż 10 sensorów = 1 000 zł, 

opłata abonamentowa 50 zł z miesiąc za sensor. 

19. Formularz 

zgłoszeniowy 

mieszkanka Pomysł na klimat - 

Mchoławka na ul. 

Bałuckiego (na 

odcinku od ul. 

Racławickiej do 

ul. Ursynowskiej) 

Projekt zakłada powstanie mebla miejskiego z ławką, na którym rośnie specjalna odmiana mchu odżywająca 

się spalinami i smogiem firmy GreenCity Solutions. Jedna instalacja z mchu pochłania tyle samo smogu co 

275 drzew natomiast zajmuje niewiele miejsca - 3m x 2,2m x 4 m. Instalacja wyposażona jest w czujniki 

kontrolujące rozrost kolonii mchu, system nawadniania i panele słoneczne przez co jest samowystarczalna.  

Ławkę z mchem chciałabym umiejscowić na ul. Bałuckiego na odcinku od Racławickiej do Ursynowskiej, 

gdzie w popołudniowych godzinach tworzą się ogromne korki. Smród spalin nie może wydostać się z wąskich 

ulic Olkuskiej i Bałuckiego. Mech pomógłby zneutralizować potężny smog.  

Dodatkowo, instalacja działa jak naturalny klimatyzator, w upalne dni jest w stanie schłodzić powietrze w 

bezpośrednim otoczeniu (w promieniu 5 m) nawet o 17 stopni C. Z odpoczynku na ławce w chłodnym cieniu 

podczas upałów będą mogli skorzystać starsi i dzieci, którzy są najbardziej narażeni na przegrzanie 

organizmu.   
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Koszty 

Koszt budowy instalacji 110 000 PLN 

Plan zagospodarowania przestrzeni 10 000 PLN 

Utrzymanie i pielęgnacja mchu 12 000 zl na rok 

20. Formularz 

zgłoszeniowy 

mieszkanka Pomysł na klimat - 

3 tablice 

informujące o 

poziomach stężeń 

pyłów na Starym 

Mokotowie 

Projekt zakłada montaż 3 elektronicznych tablic informujących o poziomach stężeń pyłów zawieszonych i 

substancji szkodliwych tj. np. bezno(a)piren. Tablice były by sprzężone z danymi z odczytów sensorów Airly, 

których montaż jest przedmiotem innego mojego zgłoszenia. Proponowane lokalizacje: 

- Skrzyżowanie Puławskiej i Dolnej, 

- Skrzyżowanie Wiśniowej i Rakowieckiej, 

- II Ogród Jordanowski. 

Dzięki tablicom informującym o poziomach i przekroczeniach niebezpiecznych dla zdrowia i życia poziomów 

pyłów zawieszonych w powietrzu mieszkańcy będą mogli lepiej chronić zdrowie swoje i swoich najbliższych.  

Koszty 

Montaż i podłączenie 3 tablic = 30 000 zł 

Roczny koszt utrzymania 15 000 zł 

21. Poczta 

elektroniczna 

Radny 

Dzielnicy 

Rembertów 

Pomysł na klimat  1. Zróżnicowanie podatku od gruntu: 
a. niższe ceny od gruntów biologicznie czynnych, 
b. wyższe (co najmniej 2 krotnie) od zabudowanych, zabetonowanych i zaasfaltowanych ( z wyjątkiem 

powierzchni paneli fotowoltanicznych i termicznych).    
2. Zakaz spalania biomasy (z wyjątkiem instalacji pieców i kominków posiadających filtry oczyszczające 

spaliny). 
3. Wymiana starych pieców na ekologiczne , dla ludzi biednych (ustalić kryterium ) z odzyskiem podatku 

VAT. 
4. Wprowadzić ustawowy obowiązek podłączenia się do instalacji odprowadzania ścieków komunalnych tam 
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gdzie one są zbudowane.  
5. Biologiczna zabudowa wszystkich kanałów ściekowych na terenie dzielnicy, gminy, miasta, celem 

zmniejszenia przepływów w okresie suszy. 
6. Budowa sieci odwodnienia ulic (szczególnie) asfaltowych oraz odwadniające przydrożny teren zabudowy 

z nadmiaru wód powierzchniowych. 
7. Różnorodne ograniczenia dla pojazdów, wpływających na zatrucie środowiska. 

22. Poczta 

elektroniczna 

mieszkaniec Uwagi do 

dokumentu 

1. W założeniach brak jest rozważań na temat wpływu gospodarki śmieciami na klimat; 
2. W założeniach brak jest rozważań na temat wpływu zmian klimatycznych na działalność służb 

miejski oraz podwykonawców np. wywóz śmieci wraz z wzrostem temperatur czy wysokości wody na 
terenach zagrożonych powodzią, zmian harmonogram odbiorów śmieci z terenów domów 
jednorodzinnych,  ZDM - remonty dróg w upały i inne biura - Zarząd Zieleni, ZOM, ZTM - 
harmonogramy komunikacji, MPWiK czy podoła dostarczeniu wody itd. obecne zapisy są bardzo 
ogólne w tych założeniach; 

3. Zastosowania technologii w budownictwie - asfalt odporny na wysokie temperatury, analiz 
projektowania pod kątem technologii materiałów a nie tylko rozwiązań dostosowanych jak zielone 
dachy, itd. 
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23. Wersja 

papierowa 

mieszkaniec Pomysł na klimat 
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24. Wersja 

papierowa 

mieszkaniec Pomysł na Klimat 

– gospodarka 

przestrzenna 
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25. Wersja 

papierowa 

Muzeum 

Pałacu Króla 

Jana II w 

Wilanowie 

Pomysł na Klimat 

– Potok 

Służewiecki 
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26. Wersja 

papierowa 

mieszkaniec Pomysł na Klimat 

– 

zagospodarowanie 

deszczówki  

 

27. Konkurs Pomysł 

na klimat  

mieszkaniec Dzień bez 

samochodu 

(Jeden dzień w 

Koszty niestety musiałoby pokryć poszczególne miasto, ale walory tej akcji, pokażą "zaśniedziałym" 

kierowcom, że komunikacją można bardzo wygodnie wszędzie dojechać i w znaczący sposób taka akcja 
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miesiącu 

darmowej 

komunikacji 

miejskiej)   

zmniejszy zanieczyszczenie powietrza 

28. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkanka Rewaloryzacja 

lasu 

bemowskiego i 

układu 

hydrologicznego 

Wszystkie w/w cele, (dla Bemowa) można osiągnąć poprzez rewaloryzację układu hydrologicznego 

zachodniego obszaru dzielnicy Bemowo, łączącego  stawy: Jeziorzec, Zielony z fosą Fortu Groty (Blizne), a 

dalej poprzez sieć kanałów w lesie bemowskim, z fosą Fortu Babice (Radiowo) i dalej z Kanałem Lipkowskim, 

a z drugiej strony kanałem,  pod ul. Telefoniczną na Boernerowie i pod lotniskiem  Babice (Bemowo) z 

Kanałem Bielańskim. Te kanały istnieją fizycznie, są tylko  poprzerywane, np. kadra JW 2546 zasypała w 

połowie l. 80-tych część fosy Fortu Babice (Radiowo), a drogowcy zasypali połączenie kanałów w lesie, 

podczas remontu ul. Radiowej. Zasypane są też połączenia stawu Jeziorzec z fosą Fortu Groty (Blizne), przez 

deweloperów. Przed ćwierćwieczem udało się odtworzyć  część  tej  sieci  kanałów łączących je z Kanałem 

Lipkowskim. Dzięki temu las bemowski nie wyschnie i będzie służył nadal, jako rezerwuar tlenu dla 

Warszawy. Koszty nie będą duże, o ile np. zmusi się sprawców dokonanych zniszczeń do  przywrócenia 

stanu poprzedniego (dokumenty dotyczące postępowania w sprawie  zasypania fosy Babice istnieją, więc 

można wojsko zmusić do naprawienia). 

Odnośnie osiedla Boernerowo, gdzie w 2013 r. po raz pierwszy od 80 lat doszło do zalania części domów, to 

trzeba przywrócić poprzedni naturalny spadek podłużny kilku przebudowanych (wypoziomowanych) 

bezmyślnie ulic (Ebro, Grotowska) oraz odtworzyć zasypane rynienki odpływowe umożliwiające 

odprowadzenie nadmiaru wód opadowych na wewnątrzosiedlowe pasy zieleni ochronnej (tak , jak to było 

kiedyś), co zapobiegnie zalewaniu posesji, bo woda będzie spływać  na niżej położone pasy leśne, a nie 

rozlewać się na boki. Tylko tyle. Koszty powinien ponieść Urząd Dzielnicy Bemowo, bo ma taki obowiązek. 

Przede wszystkim jednak należy bezwzględnie uchylić ustawę "Lex Szyszko", ponieważ masowa wycinka 

drzew zmienia mikroklimat/klimat. Na nic się zdadzą wszelkie strategie, skoro nie będzie drzew. 

29. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkanka 

Czysty nos 

Montaż oczyszczalni powietrza w centrum miasta, na dachach budynków oraz zieleni miejskiej. Zapewni to 

czystsze powietrze w najbardziej zanieczyszczonych punktach miasta.  



47 

Raportu z konsultacji społecznych dotyczących założeń do Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy  

 

30. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkaniec Stabilizacja 

poziomu wody w 

ciekach 

powierzchniowych 

i podziemnych 

http://www.eioba.pl/a/1qz9/program-dla-wisly 

31. Konkurs Pomysł 

na klimat 

Mieszkaniec Donice z klimatem Tereny miejskie charakteryzują się dużymi obszarami z zaburzoną/zniszczoną retencją: parkingi, drogi, 

chodniki, budynki/dachy. Miasta też generalnie mają za mało zieleni, która filtruje powietrze, jest źródłem 

tlenu, pochłania CO2, jest źródłem pokarmu i schronienia dla ptaków, owadów (pszczół) i małych ssaków. 

"Donice z klimatem" to projekt ustawiania na pozbawionych retencji obszarach dużych donic z kwitnącymi 

krzewami, roślinami jagodowymi, kwitnącymi drzewami np: jarzębiny, głogi, tarniny, leszczyny, lipy. Donice 

powinny być fundowane i obsługiwane (podlewanie, ochrona przed zniszczeniem) przez administratorów 

obszarów (np. Centra Handlowe), wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy dróg oraz przez sponsorów i władze 

miejskie/dzielnic. Każdego roku powinna zwiększać się ilość donic w mieście. W pierwszym roku powinno 

pojawić się w Warszawie 1000 donic (koszt szacunkowy: 1 donica z roślinami = 1000 zł, całkowity koszt 1000 

donic: 1.000.000 zł). W ciągu dekady powinno w Warszawie funkcjonować 10 tys. donic,  każda o powierzchni 

retencyjnej 2 m2, w sumie: 20 tys. m2.  Przy donicach można rozszerzać projekty o działania edukacyjne dla 

szkół, budowa "hoteli" dla owadów/pszczół, budek lęgowych dla ptaków. 

Koordynatorem projektu "Donice z Klimatem" powinien być Dominik Dobrowolski (autor pomysłu): 

www.cycling-recycling.eu  

32. Konkurs Pomysł 

na klimat 

Mieszkaniec Mówię "NIE" 

podtopieniom 

O korzyściach wiele mówić nie trzeba - nie ma podtopień, nie ma szkody dla mieszkańców i środowiska. 

Koszty? Pomysł dofinansowania do budowy systemów chroniących obiekty zagrożone podtopieniami - 

budowa wydajnych odprowadzeń wody i rozwój sieci kanalizacyjnej. Instytucja, która może pomóc to 

przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne przy wsparciu samorządu. Rozwiązanie zmniejszy szkody wyrządzane 

ludziom zagrożonych podtopieniem, a strażakom odejmie pracy. 

33. Konkurs Pomysł Mieszkaniec Tanie 

ograniczenie: 

Cztery z sześciu obszarów traktowanych jako kluczowych przez m.st. Warszawa dla adaptacji do zmian 

klimatu, mogą być zrealizowane najtaniej w stosunku do osiągniętego efektu przez zaawansowane 

http://www.eioba.pl/a/1qz9/program-dla-wisly
http://www.cycling-recycling.eu/
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na klimat skutków upału, 

susz, wpływu 

wiatru i 

zanieczyszczenia 

powietrza - 

nasadzenia 

biologiczne systemy pasywne - drzewa i krzewy. Systemy wystarczy ulokować, a one, bez potrzeby 

zużywania surowców i energii elektrycznej: odbijają promienie słoneczne w znacznie większym stopniu niż 

beton - zapobiegając upałom, zwiększają zacienienie - zapobiegając suszy, skuteczniej wiążą glebę i 

jednocześnie zmieniają lokalne uwarunkowania wiatrowe, chroniąc obszary w swoim śladzie 

aerodynamicznym przed erozją wiatrową i nie dając przepływowi powietrza się rozpędzać na większych 

połaciach terenu (zapobiegając zniszczeniom wynikającym z bardzo silnych wiatrów). Systemy te (drzewa i 

krzewy) posiadają również  zdolność pochłaniania wielu zanieczyszczeń, w tym skomplikowanych, takich jak 

LZO(lotne związki organiczne). Dodatkowo, poza chronieniem przed wieloma skutkami zmian klimatu, ww. 

systemy posiadają wyjątkową właściwość - poprzez pochłanianie CO2 i produkcję O2, jednocześnie natleniają 

umysły Warszawiaków i bezpośrednio zapobiegają zmianom klimatycznym. 

34. Konkurs Pomysł 

na klimat 

Mieszkaniec Strefy 

przewietrzenia 

Mój pomysł jest oparty o skorzystanie z zasilania OZE specjalnego sytemu wietrzenia w szczególności ulic 

oraz zamkniętych miejsc na osiedlach poprzez zainstalowanie ciągu wentylatorów umieszczonych na 

ulicznych słupach lub słupach oświetlenia osiedlowego. Zawsze na początku pierwszy wentylator byłby 

uruchamiany poprzez instalację fotowoltaiczną a następne wytworzonym ruchem powietrza za pośrednictwem 

pionowych elektrowni zamontowanych wokół kolejnych słupów. Oczywiście można skorzystać z energii 

eklektycznej dostępnej z sieci  w przypadku wentylatora inicjującego ruch następnych. Praca tych wiatraków 

spowoduje wymuszony ruch powietrza a tym samym chłodzenie oraz rozrzedzenie szkodliwych spalin czy 

smogu. Kosztami i realizacją przy najmniej przy ulicach można obciążyć MZK a na osiedlach Spółdzielnie 

Mieszkaniowe. 

35. Konkurs Pomysł 

na klimat 

Mieszkaniec Reklama wspiera 

środowisko 

W ramach ustawy o ochronie krajobrazu miejskiego oraz planowanego zakazu umieszczania reklam mało i 

wielkoformatowych na budynkach, proponuje się wprowadzenie odstępstwa od tej zasady polegające na 

dopuszczeniu reklamy pod warunkiem umieszczeniu jej na rusztowaniu remontowym i tylko na czas 

określony. Mój pomysł dotyczy ustalenia warunków, iż planowany remont budynku musi, o ile jest to 

technicznie możliwe a nie kosztowo efektywne,  prowadzić do osiągniecia standardu budynku o niemal 

zerowym zużyciu energii i tym samym spełnienia wymogów art. 9 dyrektywy 2010/31/UE nt. W innych 

przypadkach gdy nie jest to technicznie możliwe, proponuję nałożenie wymogu co najmniej art. 7  dyrektywy 

2010/31/UE. Remonty te powinny przyczynić się radykalnego zmniejszenia energii i stworzyć systemowe 

rozwiązanie problemu małej emisji i zanieczyszczenia powietrza, również poprzez przystosowanie budynków 

do wyzwać związanych z rozwojem elektromobilności. Ograniczenie skutków upałów polegałoby na 
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systemowym zmniejszeniu poboru energii elektrycznej i cieplnej w okresach najwyższych temperatur i 

ograniczeń związanych z zmniejszonym dostępem do chłodziwa dla dużych elektrowni zawodowych. 

Koszty jak i przychody z reklam są trudne bez dostępu do niezbędnych dany nt. rynku reklamowego i kosztów 

tego typu remontów. 

Korzyści dla mieszkańców są wymierne, a proponowane rozwiązanie zakłada wsparcie funduszy 

remontowych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych przychodami z reklam, co zmniejszy bądź ustabilizuje 

udział w kosztach remontów samych lokatorów. 

Instytucją realizującą pomysł powinien być Pełnomocnik ds. wdrażania ustawy krajobrazowej działający z 

ramienia Urzędu m.st. Warszawy.  

36. Konkurs Pomysł 

na klimat 

Mieszkaniec Drogi - cysterny Najgwałtowniejsze opady przypadają na okres letni, zagrożony jednocześnie suszami. Wodę opadowa należy 

wiec retencjonować bez natychmiastowego odprowadzania, aby moc ją wykorzystać. 

Najbardziej narażone na podtopienia są powierzchnie utwardzone: drogi, chodniki i place. Należałoby je 

budować w taki sposób, aby przestrzeń pod nimi przeznaczona była w całości na płytkie cysterny. Głębokość 

nie musi być duża - im większa powierzchnia zbiornika tym płytszy musi on być. Drogi muszą mieć na 

krawędziach na całej długości liniowe przepusty przez które woda szybko spłynie do cystern. Mogą być tez 

wykonane z wodoprzepuszczalnego betonu, opracowanego kilka lat temu, który z czasem powinien być 

bardziej dostępny i tańszy. Chodniki mogą być wykonane z powszechnie stosowanych płyt chodnikowych, 

tyle, ze podpartych na słupkach stojących na dnie zbiornika (technologia powszechnie stosowana na 

tarasach). Miedzy płytami powinny być niewielkie przerwy pozwalające na szybki odpływ wody. 

Efektem ubocznym takiego rozwiązania byłaby też odporność chodników na zimowe wybijanie nawierzchni 

spowodowane zwiększaniem się objętości wody (zawartej w podbudowie chodnika) podczas zamarzania. 

Woda nie powinna być z cystern spuszczana od razu, ale wykorzystana do nawadniania miejskiej zieleni w 

okresie suszy. Ograniczy to także powodzie w dalszym biegu Wisły. Powierzchnia chodnika zacieni zbiornik, 

utrzymując chłód i ograniczając parowanie. Zapobiegnie to w pewnym stopniu nagrzewaniu chodnika i 

ograniczy utratę wody podczas upałów. 

Problem niecek w ukształtowaniu terenu, które powodowałyby spływanie wody do najniższych punktów 
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terenowych i tam wybijanie jej na powierzchnie rozwiąże zastosowanie przegród/progów w dnach cystern 

(bez wpływu na ukształtowanie samej drogi). 

Woda powinna być stopniowo spuszczana ze zbiorników przed spodziewanymi intensywnymi opadami na 

podstawie prognoz. System może wykorzystywać istniejąca sieć kanalizacyjną jednocześnie odciążając ja. 

System byłby sterowany automatycznie. 

Cysterny muszą być zintegrowane z konstrukcja drogi, więc ich wykonaniem i konserwacją zajęłyby się te 

same instytucje - ZDM i ZTP. Obowiązek odpowiedniej konstrukcji dróg i placów zostałby nałożony także na 

inwestycje prywatne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i warunkach zabudowy. 

Koszt wykonania takich dróg byłby oczywiście wyższy (prawdopodobnie dwukrotnie) jednak rozwiązanie 

ograniczyłoby koszty remontów wynikające z niedostosowania infrastruktury do częstych podtopień. 

37. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkaniec Poidełka wodne 

dla ludzi , kurtyny 

wodne 

Poidełka wodne dla ludzi umożliwią ugaszenie pragnienia w upalne dni , kurtyny wodne pozwolą na ochłodę 

powietrza 

38. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkaniec Czysto-zdrowo 1. Niskie emisje z kotłowni przydomowych oraz budynków gospodarczych w W-wie są głównym źródłem 
smogu w naszej stolicy i na jej obrzeżach (mieszkam w Wilanowie i wiem co piszę) - obok transportu 
samochodowego. Przepisy państwowe oraz marszałka województwa są mało realne i poza zasięgiem 
miasta W-wy. Są jednak instrumenty miasta jakby zapomniane, a skuteczne. To miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, których weryfikacja i zmiana dość szybko i skutecznie mogłaby 
wyeliminować obecne patologie, jak stare kotły na PALIWA STAŁE ORAZ NADAL funkcjonujące w 
Wilanowie Zawadach szamba!!! Zmiana tych planów po ich weryfikacji przez służby miasta wraz z 
udziałem ochotników - mieszkańców 'swoich' (rejon zamieszkania) planów miejscowych byłaby 
skutecznym instrumentem. Można go powiązać z systemem dotacji (czyli instrument typu kij i marchewka) 
oraz z wypracowaniem rekomendacji do zmian prawa: środowiska i budowlanego oraz zagospodarowania 
przestrzennego. 

2. Transport i emisje to wspieranie działań już podejmowanych w W-wie na rzecz rozwoju transportu 
publicznego. Natomiast zamiast 'topienia' pieniędzy w promocje i dotacje do samochodów elektrycznych 
(poza e-bus i tram) trzeba uruchomić okresowe - nawet codzienne solidne mycie ulic w W-wie - 
usuwające zalegające pyły, kluczowe źródło super szkodliwych substancji pyłowych (źródło emisji 
wtórnych, też wskutek ruchu ev i e-bus). Istotny efekt dodatkowy to obniżenie temperatury i zmniejszenie 
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uciążliwości 'wysp ciepła w W-wie. Trwałe i oszczędne działanie powinno polegać na budowie, np. pod 
budowlami 'park & ride' oraz innymi instytucji publicznych i biznesowych - zbiorników z wodą opadową 
oraz - w nocy - uzupełnianymi z systemu wodociągów rzecznych użytkowaną do czyszczenia ulic w 
okresach suchych. Opracowanie systemu ulg dla inwestorów budynków publicznych i biznesowych 
(komercyjnych) za umieszczanie pod nim (pod parkingami albo obok nich) zbiorników z wodą nie będzie 
ani zbyt drogie ani uciążliwe, a przeciwnie - bardzo praktyczne i może oszczędzać wodę w okresach jej 
szczytowego zapotrzebowania do innych celów niż zmywanie ulic. Pomysł ten pod kątem logistyki 
zmywania ulic warto skonsultować z Krakowem, który już ma pewne doświadczenia w tej sferze. 

39. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkanka Rowerowe! Dotacje dla wszystkich co na rowerach do pracy pomykają! 

40. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkaniec Poidełka dla ludzi  Jest to prosty pomysł postawienia poidełek publicznych w różnych częściach miasta. Głównie w Warszawie, 

szczególnie przy Pałacu Kultury i Nauki i w parkach. Dlaczego szczególnie tam? Wpływa to nie tylko na same 

korzyści wynikające z  zaspokajania pragnienia w upał, ale i na pozytywny wizerunek miasta. Ludzie 

uwielbiają spacerować lub jeździć na rowerze, ale w upał te czynności ograniczane są głównie przez 

pragnienie. Czyli są korzyści wizerunkowe, społeczne jak i ekologiczne. Poidełka byłyby połączone do 

miejskiego wodociągu. Uważam, że jedynie samo założenie jest największym kosztem, utrzymanie już nie.  

41. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkanka trawa i bluszcz Koszt niewielki. 

Widok uroczy. 

Realizować może np. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy lub Zarząd Oczyszczania m.st. Warszawy. 

cel: bardziej czyste powietrze, ograniczenie skutków upału, poprawa wizualna. 

projekt: Pionowe elementy budynków (np. ściany budynków z wielkiej płyty) obsadzić trawą i bluszczem. 

Bluszcz pospolity usuwa z powietrza benzen, ksylen, formaldehyd i trójchloroetylen. 

42. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkanka Balkony w 

kwiatach 

Pomysł zakłada przekazania mieszkańcom Warszawy darmowych doniczek balkonowych oraz kwiatów. 

Każdy mógłby sam dobrać odpowiednie rośliny i wykonać własną aranżację. Przy okazji mogłyby się odbywać 

warsztaty z sadzenia i doboru konkretnych roślin dla określonego celu. Doniczki przekazywane byłyby tylko 

raz do wykorzystania w kolejnych latach. 
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Pomysł realizować i finansować mogłyby samorządy.  

UZASADNIENIE: Rośliny dostarczają tlen. Zwiększają wilgotność powietrza. Oczyszczają powietrze ze 

szkodliwych substancji. 

43. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkaniec Podnoszenie 

poziomu 

świadomości 

Kampania edukacyjna o charakterze nowoczesnej kampanii marketingowej z udziałem powszechnie 

uznanych autorytetów (np. artystów: aktorów, muzyków, naukowców), którzy w kolejnych spotach 

telewizyjnych i radiowych:  

- mówią, dlaczego ich zdaniem zagadnienie zmian klimatu to paląca kwestia; 
- obalają mity narosłe wokół tzw. Globalnego Ocieplenia; 
- ukazują korzyści wynikające z przejścia na OZE takie jak: nowe miejsca pracy, przebranżowienie się 

górników, rozwój innowacyjnych technologii, niezależność energetyczna.  

44. Konkurs Pomysł 

na klimat 

Mieszkaniec Aktywizacja 

mieszkańców 

Seria krótkich reportaży emitowanych w radiu i telewizji, w których pokazywane byłyby pozytywne przykłady 

postaw mieszkańców miast, takich jak korzystanie z komunikacji miejskiej lub rowerowej, zakładanie ogrodów 

społecznościowych, czy inne inicjatywy lokalne służące np. zwiększeniu powierzchni czynnej biologicznej czy 

ilości zieleni.  

45. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkaniec Koalicja na Rzecz 

Klimatu 

Przy wsparciu wspomnianych autorytetów, przekonanie reprezentantów różnych grup i warstw społecznych 

takich jak naukowcy, związki zawodowe (w tym górników), dziennikarze, kościół, organizacje ekologiczne, 

ekonomistów, biznesmenów do stworzenia Koalicji na Rzecz Klimatu. Koalicja mogłaby m.in.: 

- promować ideę walki ze zmianami klimatu wśród tychże grup, ukazywać konkretne korzyści, jakie może 
przynieść zmiana modelu rozwoju gospodarczego (czyste środowisko, rozwój nowych gałęzi gospodarki, 
innowacje).  

- prowadzić lobbying mający na celu przekonanie polityków różnych ugrupowań, że przejście na odnawialne 
źródła energii może przynieść korzyści ich wyborcom, a tym samym umożliwić zgromadzenie kapitału 
politycznego. Działania powinno się w szczególności realizować na szczeblu samorządowym. 

46. Konkurs Pomysł mieszkaniec Innowacje Współpraca miasta ze środowiskiem naukowym. Wsparcie finansowe dla "zielonych" projektów badawczych, 

dotacje dla "zielonych" start-up'ów. Inicjatywa miasta w zakresie uruchomienia innowacyjnych projektów 
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na klimat takich jak budowa eksperymentalnych, zeroemisyjnych osiedli mieszkaniowych. 

47. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkaniec Komunikacja Budowa ścieżek rowerowych w oddaleniu od ruchliwych arterii komunikacyjnych, co mogłoby stanowić 

dodatkową zachętę dla korzystania z tego typu transportu. 

"Zielone światło" dla tramwajów.  

48. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkaniec Sygnalizacja 

świetlna 

Zmiana sposobu funkcjonowania sygnalizacji świetlnej. Naciśnięcie przez pieszego guzika po jednej stronie 

drogi dwujezdniowej powinno skutkować zapaleniem się zielonych świateł umożliwiających przejście przez 

obie jezdnie. Czas palenia się zielonych świateł powinien pozwalać na swobodne pokonanie obu jezdni. 

Rezygnacja z guzików na skrzyżowaniach o wzmożonym ruchu pieszym. 

49. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkaniec Zapobieganie 

zanieczyszczaniu 

powietrza 

Komunikacja do mieszkańców mówiąca o tym, w jaki sposób można składać doniesienia na przypadki palenia 

w piecach nieodpowiednim paliwem oraz zgłaszać numery rejestracyjne samochodów, które w widoczny 

sposób nie spełniają norm emisji spalin. Wybór gatunków drzew dla zasadzeń nie tylko na podstawie 

kryterium zdolności przetrwania, ale też pod kątem skuteczności walki ze smogiem. 

50. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkaniec Energia solarna Wyposażenie budynków użyteczności publicznej w możliwość korzystania z energii słonecznej. 

Dofinansowanie wymiany kotłów węglowych i gazowych na instalacje solarne. Marketing bezpośredni 

adresowany do właścicieli tychże kotłów, prezentujący korzyści wynikające z przejścia na energię słoneczną. 

Popularyzacja programu "Prosument" i możliwości podłączenia instalacji solarnej do sieci energetycznej. 

51. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkaniec Dzień bez 

samochodu 

Wyznaczenie jednego dnia w miesiącu, kiedy ruch samochodowy jest zakazany w mieście lub jego 

wyznaczonych rejonach. Projekt ma na celu przyzwyczajenie mieszkańców do idei ograniczenia ruchu 

samochodowego w mieście oraz ukazanie korzyści z tego wynikających. Z czasem wymieniona, miesięczna 

częstotliwość może być zwiększana. 

52. Konkurs Pomysł mieszkaniec Kwaśne deszcze Jak dobrze wiemy zanieczyszczenia a tak dokładnie tlenki - CO2, SO2, N2O5, itp. reagują z parą wodną czyli 

H2O tworząc najróżniejszego typu kwasy, powodujące straszne zniszczenia. Jak dobrze wiemy w Polsce 
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na klimat nadchodzą ?? również występują kwaśne deszcze ale nie powodują tyle szkód jak w innych krajach. Aby w Polsce nie 

obawiać się zniszczeń materialnych przez kwaśne deszcze należy zainwestować w „Alternatywne Źródła 

Energii", bo jak dobrze wiemy to Energetyka stanowi raptem 63% źródeł zanieczyszczeń powietrza. A więc 

podsumowując ... zainwestowanie w alternatywne i odnawialne źródła energii może na początku się wydać 

wyrzuceniem pieniędzy w błoto ale po pewnym czasie wszyscy zobaczą jak zmienił się klimat wokół nich na 

lepsze.  

53. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkanka Retencja wody 

opadowej przy 

wykorzystaniu 

zielonej 

infrastruktury 

miasta 

Przekształcenie obecnie istniejących miejsc zielonych w mieście (skwerków itp.) w sposób umożliwiający 

gromadzenie wody opadowej z pobliskich placów, ulic, chodników. Przekształcenie ich w niecki chłonne czy 

też pasaże roślinne o odpowiednim podłożu filtracyjnym i odpowiednio dobranej roślinności, umożliwiających 

podczyszczanie wody opadowej, jej czasową retencję oraz infiltrację do gruntu. Następnie podczyszczona 

woda drenażem może być skierowana  do zbiorników retencyjnych lub bezpośrednio do kanalizacji.  

Wymienione niecki czy pasaże roślinne wypełnione byłyby wodą jedynie w trakcie oraz po opadzie 

atmosferycznym, w okresach suchych mogą pełnić (jak dotychczas) funkcję upiększającą miasto lub 

rekreacyjną. Pomysł zakłada wykorzystanie istniejącej infrastruktury z ewentualnym przekształceniem rowów 

doprowadzających wodę do miejsc zielonych oraz przekształcenie samych terenów zielonych poprzez 

wykonanie odpowiedniego uwarstwienia, drenażu oraz wprowadzenia odpowiednio dobranej roślinności. Jest 

to zadanie głównie dla Zarządu Zieleni Miejskiej we współpracy z Zarządem Infrastruktury Miejskiej.  

Wykorzystanie zielonej infrastruktury w celu gospodarki wodą opadową poprawia jakość klimatyczną miasta, 

obniża zanieczyszczenie powietrza oraz zapobiega podtopieniom dzięki zbliżeniu gospodarki wodnej na 

terenie miasta do gospodarki panującej w naturze. Miejsca takie pełnią również funkcję edukacyjną oraz 

rekreacyjną dla mieszkańców miasta. 

54. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkanka Deszczówka to 

nie odpad- 

korzystajmy z niej! 

Woda deszczowa niesłusznie jest marnowana poprzez kierowanie jej do kanalizacji, nie zawsze drożnej i 

gotowej przyjąć całkowitą ilość opadu. To powoduje często podtopienia, zwłaszcza w rejonach wysoko 

zurbanizowanych, zabetonowanych gdzie nie ma zbyt wiele gruntu rodzimego. 

Tymczasem jest to cenny surowiec, który można gromadzić i wykorzystywać w kilku formułach: 

- niecki retencyjne, pozwalają na gromadzenie wody, swobodny jej obieg (parowanie), co pozwoli 
zrealizować dwa punkty: zapobieganie podtopieniom (woda nie obciąża nadmiernie kanalizacji) oraz 
ograniczanie skutków upału; 
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- dachy bagienne, interesujący pomysł często wykorzystywany np. w Szwecji, uzasadnienie jak wyżej; 
- ogrody deszczowe, magazynowanie wody deszczowej, niewielkim kosztem, może mieć również walor 

edukacyjny, np. poprzez zorganizowanie ich na terenie szkół, przedszkoli i poparcie stosownymi zajęciami 
lekcyjnymi. 

Instytucje, które mogą realizować pomysł - Biura i Dzielnice m.st. Warszawy, jednostki oświatowe, jednostki 

pomocnicze, zakłady budżetowe itp. oraz inwestorzy prywatni (deweloperzy, zarządcy nieruchomości). 

Podstawową kwestią jest tutaj jednak uwzględnienie tych postulatów w zapisach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz studium - jest to kwestia kluczowa, bez której nie ma szans na  

wprowadzenia w życie jakichkolwiek pomysłów. 

55. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkaniec Roślinne ekrany Stosowanie zwartych nasadzeń roślinności (krzewów i niskich drzewek o pasie szerokości około 1 metra) 

zamiast/lub równolegle z ekranami akustycznymi stawianymi wzdłuż tras samochodowych i kolejowych 

ograniczy przenikanie generowanych przez pojazdy zanieczyszczeń. Jednocześnie gęsta roślinność stworzy 

korzystny mikroklimat ograniczający skutki upałów, stanowiąc również naturalną barierę przed silnym wiatrem.  

56. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkaniec Ochrona małych 

zbiorników i 

cieków wodnych. 

Ochrona tego co 

jeszcze pozostało. 

Ochrona małych cieków wodnych, rowów melioracyjnych i oczek wodnych przez ich zabudową, 

zasypywaniem i zabetonowywaniem. Na początku inwentaryzacja takich miejsc, a później naniesienie ich na 

plany m.in. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w celu ich ochrony. 

W MPZP powinny się naleźć jasne zapisy określające w jaki sposób należy postępować z takimi 

szczególnymi obszarami. 

Np. na Białołęce jest jeszcze dużo terenów nie zagospodarowanych (wręcz „dzikich”, które warto, aby nie 

zostały zniszczone. Warto chronić to co jeszcze pozostało, a nie później zastanawiać się jak już zostanie 

zniszczone (m.in. rowy melioracyjne, które są zabudowywane, oczka wodne, których nie ma na mapach). 

Instytucja, która powinna realizować pomysł to np. Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy. 

Korzyści z projektu: 

- zachowanie lokalnej bioróżnorodności przyrodniczej; 
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- lokalne obniżenie temperatury; 

- ochrona przed powodzią - woda wsiąka w glebę, a nie jest odprowadzona zabetonowanymi rowami; 

- małe zbiorniki wodne ograniczają negatywne skutki długotrwałych susz. 

57. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkanka GrEnn mE "GrEen mE" jest projektem, który może zaskakiwać swoją prostotą, ale jednocześnie szokować efektami. 

Głównym założeniem jest sprawienie, by Warszawa była bardziej zielona poprzez sadzenie roślinności w 

różnych zakątkach naszej stolicy. Pierwszy czynnością może być posadzenie trawy między torami 

tramwajowymi. Warszawska kolej tramwajowa składa się łącznie z 276 km torów, z czego odcinki nie na 

jezdni nie posiadają żadnej zieleni. Posadzenie tam roślinności w szerszym aspekcie zapewni wchłanianie 

dużej ilości wody deszczowej. Kolejną czynnością może być posadzenie zieleni pomiędzy kostką na 

parkingach samochodowych, których nasze piękne miasto ma niezliczenie wiele. Inną rzeczą, jaką należałby 

zrobić jest zachęcenie warszawiaków do posiadania małych ogródków przed blokami, które to również 

wchłaniałby wodę. Tutaj również pomysł wydaje się banalny, dopóki nie popatrzmy na skalę, jaką może 

osiągnąć tak proste przedsięwzięcie. Jeden ogródek przed budynkiem nic nie zmieni, ale 5 tys. stanowi 

różnicę. Następnie można by wykopać małe stawy, które oprócz gromadzenia wody stanowiłby również miły 

dodatek krajobrazu. Kolejnym pomysłem jest wybudowanie otwartych rynienek, którymi woda mogłaby 

spływać do miejscy, w których byłaby wchłaniana. Ważnym elementem projektu jest zapoznanie  z problem 

mieszkańców stolicy, szczególnie tych najmłodszych. Chodzi o to, by poprowadzić kampanię uświadamiającą 

społeczność o skali problemu powodzi i wpływu tego problemu na ich życie. Ten projekt powinien być w 

szczególności wycelowany w najmłodszych członków naszego społeczeństwa, ponieważ już niedługo to oni 

będą obmyślać nowe strategie mające na celu ochronę miast. Ostatnim zabiegiem byłby wykorzystanie 

niektórych prostych pomysłów stosowanych przez naszych sąsiadów. Żyjąc w XXI wieku musimy nauczyć się 

nawiązywać współpracę z innymi krajami oraz z innymi środowiskami, ponieważ tylko to da nam możliwość 

obmyślania coraz to nowszych i bardziej doskonałych pomysłów. To przedsięwzięcie z pozoru wydaje się zbyt 

nieskomplikowane, by mogło być skuteczne, lecz to tylko pozory. Małymi krokami możemy sprawić, żeby 

Warszawa odporniejsza na powodzie, a również piękniejsza dla jej mieszkańców. 

58.  mieszkaniec Miejskie 

nieruchomości 

Warszawa we własnych zasobach komunalnych posiada 1697 lokali, które ogrzewane są paliwami stałymi 

(węgiel, drewno) spalanymi w pozaklasowych kotłach. Tak zwane kopciuchy emitują ogromne ilości 
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bez kopciuchów zanieczyszczeń (pyły w tym PM2.5, rakotwórczy benzopiren). Miasto (Zakłady Gospodarowania 

Nieruchomościami) powinno dać dobry przykład mieszkańcom i wymienić kotły węglowe na niskoemisyjne 

źródła ciepła. 

59. Konkurs Pomysł 

na klimat 

mieszkaniec Zagospodarowani

e przestrzenne 

kontra 

podtopienia 

Do miejscowych planów zagospodarowania terenu można wnosić ograniczenia dotyczące stopnia 

uszczelnienia powierzchni, zamykania dróg odpływu wód opadowych i roztopowych oraz tworzenia - przez 

zabudowę i inne inwestycje, obszarów bezodpływowych. 
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