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Zrównoważony rozwój Warszawy 

Luty 

2009 

• Przystąpienie do inicjatywy KE  
   Porozumienie między Burmistrzami (CoM) 

Lipiec 
2009 

• Przyjęcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu 
Transportowego Warszawy  

Wrzesień 
2011 

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

 

Grudzień  

2015 

• Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla    
Warszawy (PGN) 

 
Grudzień 

2016 r. 
 

• Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska 

2018 

• Planowane przyjęcie Strategii adaptacji do zmian 
klimatu dla m.st. Warszawy 
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i ryzyka z nimi związane w Warszawie 



Ryzyko powodzi 

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

 

• Łącznie na terenach zalewowych w Warszawie mieszka: 


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


wody 100-letniej ok. 360 tys. osób, 


wody 1000-letniej ok. 620 tys. osób 

 

• Mniejsze cieki: 


Rzeka Długa (zagrożenie dla Białołęki) 


Potok Służewiecki - ok. 80% obejmuje tereny zwartej zabudowy 

         (zagrożenie dla Wilanowa, Mokotowa, Ursynowa) 


inne cieki wodne – Kanał Wawerski, Kanał Żerański,  

        Kanał Bródnowski, rzeka Wilanówka, Jezioro Wilanowskie,  

        Kanał Henrykowski, Potok Rudawka i Kanał Młociński 
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Projekt „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian 
klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu 

mapy klimatycznej i partycypacji społecznej – 
ADAPTCITY” 

 
Czas trwania projektu: 1 lipca 2014 r. - 31 grudnia 2018 r. 
 
Finansowanie: NFOŚiGW, Program Life+ 
 
Partnerzy: 
Instytut na rzecz Ekorozwoju 
Miasto stołeczne Warszawa 
Unia Metropolii Polskich 
Verband Region Stuttgart 
 
 



ADAPTCITY – realizacja projektu 

Stuttgart – 
dobre 
praktyki 

Komitet 
Konsultantów 
Naukowych – 
mapy 
klimatyczne 

WOSAK – 
Warszawski 
Okrągły Stół ds. 
Adaptacji do 
zmian Klimatu 

Konsultacje 
społeczne – 
Pomysły na 
Klimat 

Projekt Strategii 
Adaptacji – 
Uchwała Rady 
m.st. Warszawy 



 
 

 
• Powołano Komitet Konsultantów Naukowych, w skład którego weszli 

przedstawiciele SGGW, Uniwersytetu Łódzkiego, IMGW i  Uniwersytetu 
Warszawskiego.  

• KKN przeprowadził analizę dokumentów m.st. Warszawy oraz jednostek 
zewnętrznych (np. IMiGW, Straż Pożarna, uczelnie) pod kątem bezpośredniego 
i pośredniego dostrzegania problemu już istniejących zagrożeń klimatycznych, 
ocenę ich skali oraz przewidywanych kierunków dalszego zwiększania się 
ryzyka tych zagrożeń i ich skutków. W wyniku tych prac powstała mapa ryzyka 
zagrożeń klimatycznych. 

 

Przygotowanie mapy klimatycznej 



Działania zrealizowane 

        W wyniku prac przeprowadzonych we współpracy z Komitetem 
Konsultantów Naukowych powstał zestaw map klimatycznych, które są 
dla nas ważnym narzędziem wspierającym sformułowanie strategii 
adaptacji obszarów miejskich do zmian klimatu. 

 



O intensywności miejskich 
wysp ciepła decydują: 
• wielkość i gęstość 

zabudowy, 
• emisja ciepła 

antropogenicznego, 
• położenie geograficzne, 
• ukształtowanie terenu, 
• aktualne warunki 

meteorologiczne 

 

W Warszawie wyspy ciepła występują w Śródmieściu , na granicy Pragi Południe 

i Targówka oraz na Żeraniu 



Mapa pokazuje liczbę 
dni w roku z bardzo 
ciepłymi nocami. Analiza 
przeprowadzona 
na potrzeby projektu 
wykazała,  że w 
miesiącach V – IX w dni 
o dziennej temp. 
wyższej niż 200C, 
umieralność 
mieszkańców Warszawy 
wzrasta przeciętnie o 
1,6% wraz ze wzrostem 
temp. o każdy 10C. 



Opady nawalne występują 

najczęściej w okresie 

wiosenno-letnim (ponad 

60% opadów rocznie). 

Wraz ze zmianą klimatu 

okres występowania 

opadów nawalnych może 

przesunąć się także na 

wczesną jesień i późną 

zimę. 

W Warszawie, choć większość chmur opadowych napływa z północnego zachodu, to 

największe roczne sumy opadów występują na wschodzie i południowym wschodzie 

miasta. 





 
Nieprzepuszczalność powierzchni (%) 

Około 40% 

powierzchni 

Warszawy nie 

przepuszcza 80% 

wody do gruntu. 

Warszawa jest 

drugim, po 

rejonach górskich, 

obszarem na 

mapie Polski, 

zagrożonym tzw. 

szybkimi powodziami. 



Serwis mapowy ADAPTCITY 
 

www.mapa.um.warszawa.pl  
 

http://www.mapa.um.warszawa.pl/


Baza danych GIS  

 narzędzie do wykonania symulacji przyszłych stanów 

zagrożenia m.st. Warszawy w związku ze zmianami klimatu 

Dla kogo? 

• Architektura 

• Bezpieczeństwo i Zarządzanie 

Kryzysowe 

• OOŚ 

• Decyzje o inwestycjach 

• Deweloperzy (np. certyfikat 

BREEAM) 

 



Zróżnicowanie zagrożeń klimatycznych 

w poszczególnych dzielnicach 

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

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

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

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

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



                    WOSAK 

Wizja Strategii: „Warszawa - wspólnota odpowiedzialna  

                                 wobec zmian klimatu” 
 

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

  wrzesień 2016 r. – styczeń 2017 r. 

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

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

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

• określono kierunki działania, które pozwolą zrealizować cele, 

• przygotowano założenia do Strategii Adaptacji.  



Zwiększenie poziomu świadomości na 
temat zachowania w obliczu 

ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. 

Zapewnienie w planach przestrzennego 
zagospodarowania wymogów 

dostosowania się do zmian klimatu, 
głównie na terenach zagrożonych 

powodzią. 

Podnoszenie odporności na zmiany 
klimatu, zwiększenie powierzchni oraz 

optymalizacja rozmieszczenia 
infrastruktury zielonej i błękitnej 

zapewniających wysoką jakość usług 
ekosystemów. 

Zapewnienie współpracy na poziomie 
lokalnym, regionalnym i krajowym 

dotyczącej adaptacji do zmian klimatu. 

Cele 
horyzontalne 

                    WOSAK 

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

  wrzesień 2016 r. – styczeń 2017 r. 



Zapewnienie możliwości bezpiecznego 
zagospodarowania lub gromadzenia 

wody na powierzchni miasta. 

Zapewnienie funkcjonowania 
infrastruktury technicznej oraz 

zaopatrzenia miasta w sytuacjach 
wystąpienia ekstremalnych zjawisk 

atmosferycznych.  

Ochrona zdrowia i życia ludzi na 
wypadek ekstremalnych zjawisk 

atmosferycznych głównie upałów, 
powodzi i nawalnych deszczy oraz 

związanych z tym zagrożeń sanitarno-
epidemiologicznych. 

Wzmocnienie odpowiedzialnych działań 
lokalnych zapobiegających i 

usuwających skutki ekstremalnych 
zjawisk pogodowych ze szczególnym 

uwzględnieniem silnego wiatru.  

Cele szczegółowe 

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

  wrzesień 2016 r. – styczeń 2017 r. 

                    WOSAK 



Konsultacje społeczne 
Pomysły na Klimat 

1 lutego – 30 czerwca 2017 r. 

Warsztaty konsultacyjne   7 lutego – 30 czerwca 

Konkurs „Pomysł na Klimat”  1 maja – 30 maja 

Dyżury konsultacyjne Dzień Ziemi 4 czerwca  
   Dni Warszawy 11 czerwca 

Konsultacje internetowe   1 lutego – 30 czerwca 



Konsultacje społeczne 
Pomysły na Klimat 

• przeprowadzonych 18 warsztatów, w 18 dzielnicach, przy udziale ok. 200 osób 
• możliwość identyfikacji konkretnych problemów i rozwiązań 
• zbieranie POMYSŁÓW na KLIMAT 

1 lutego – 30 czerwca 2017 r. 

Warsztaty konsultacyjne 



• prezentacja eksperta 

• dyskusja w podstolikach nad problemami dzielnicy 

• pomysły mieszkańców na rozwiązanie lokalnych problemów 

 

 

 

 

Konsultacje społeczne 
Pomysły na Klimat 

1 lutego – 30 czerwca 2017 r. 

Warsztaty konsultacyjne – Jak pracowano? 



Konsultacje społeczne 
Pomysły na Klimat 

1 lutego – 30 czerwca 2017 r. 

Dzień Ziemi – 4 czerwca  
Dni Warszawy – 11 czerwca 

• Stanowisko projektu ADAPTCITY. 

• Uczestnikom obu wydarzeń rozdawano ankiety. 
Obok zebrania informacji, miała również cel edukacyjny. 
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. 

• Propozycje działań (Pomysły na Klimat) dotyczyły rejonów,  
konkretnej dzielnicy lub kilku dzielnic, jak i ogólnie całej  
Warszawy. 8 ankiet dotyczyło miejscowości podwarszawskich. 



Konsultacje społeczne 

 

Pomysły na Klimat – pomysły mieszkańców 

 

• Więcej drzew, 

• Zielone dachy oraz pionowe ogrody, 

• Miejskie łąki, 

• Edukacja mieszkańców w każdym wieku, 

• Więcej komunikacji publicznej, 

• Ścieżki rowerowe na terenach zielonych, a nie przy ruchliwych ulicach,  

• Fontanny i kurtyny wodne, 

 

• NIE dla wycinki drzew,  

• NIE dla zagęszczania zabudowy oraz betonowaniA powierzchni miasta, 

• NIE dla spalania śmieci w piecach domowych. 

 
Raport z konsultacji dostępny na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl 



• z Biurami Urzędu i jednostkami Miasta, 

• z grupami zawodowymi: 

lekarzami i personelem medycznym, 

nauczycielami, 

służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, a także 
ochronę przed powodzią oraz podmiotami realizującymi 
zadania w zakresie wód powierzchniowych 

 

Kolejne kroki 

ADAPTCITY – realizacja projektu 

Konsultacje założeń do Strategii Adaptacji do zamian klimatu:  

Konsultacje projektu Strategii Adaptacji do zamian klimatu: 
 
 
  

  2 spotkania ogólnomiejskie 



III posiedzenie Komisji Reprezentantów Metropolii  

w ramach projektu ADAPTCITY 

14 września 2017 r. 

Warszawa 

Konferencja 8-9 listopada 2017 r. 

Centrum Nauki Kopernik 

 
Międzynarodowa konferencja 

Innowacyjne Eco-Miasto: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie 

 

Do udziału w konferencji zapraszamy: 

• przedstawicieli samorządów,  

• reprezentantów środowisk eksperckich, 

• przedstawicieli biznesu. 
 

Rejestracja telefoniczna: 

(+48) 22 840 66 64 




