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Założenia projektu 

Przygotowanie władz miast i ich mieszkańców do świadomego reagowania  
na możliwe zmiany klimatu ich skutki (zagrożenia) 

1. Określenie podatności miast na zmiany klimatu 
2. Zaplanowanie działań adaptacyjnych na poziomie lokalnym 
3. Podniesienie świadomości nt. potrzeby adaptacji do zmian klimatu na poziomie lokalnym 

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

Jednolita, ale elastyczna metodyka dla wszystkich miast, która zapewni spójność strukturalną 
wszystkich 44 MPA i pozwoli uwzględnić cechy indywidualne poszczególnych miast 

Ścisła współpraca Zespołów Ekspertów z Zespołami Miejskimi umożliwi skuteczny przepływ 
informacji, wspólne wypracowanie projektów MPA, tak aby były one w pełni akceptowane przez 
lokalną społeczność i mogły być wdrażane 

Zapewnienie udziału interesariuszy z miasta w opracowaniu MPA pozwoli na akceptację 
zaproponowanych opcji adaptacji do zmian klimatu oraz ułatwi wdrażanie działań zawartych  
w MPA w przyszłości 

Cel 
nadrzędny 

Działania 

Wyróżniki 



Status dotychczas zrealizowanych prac 



Co zmienia się w klimacie Polski? 

Duża zmienność temperatury powietrza z roku na rok  

Systematycznie rośnie temperatura powietrza – około 0,7°C na 100 lat 

Ostatnie 40 lat jest najcieplejszym okresem w historii obserwacji 

Opady w ciepłej porze roku są bardziej gwałtowne 

Powodzie miejskie i rzeczne po krótkich i intensywnych opadach deszczu 



Planowanie adaptacji   

Gospodarka wodna i ściekowa 
ekstremalne temperatury, opady, susze, powodzie, wzrost poziomu morza 

44 miasta * 

Zdrowie publiczne 
ekstremalne temperatury, oblodzenia, powodzie, burze, wiatr 

41 miastach * 

Transport 
ekstremalne temperatury , opady, oblodzenia, ekstremalne opady śniegu, powodzie 

36 miast * 

Energetyka 
termika, susze 

14 miast 

Gospodarka przestrzenna 
powodzie, fale upałów, przewietrzanie miasta 

15 miast 

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

13 miast * 

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

9 miast 

Turystyka 
powodzie, ekstremalne temperatury, oblodzenia, wiatr i burze  

3 miasta 

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

2 miasta  



Rezultaty dotychczasowych prac 

Analiza zagrożeń 
klimatycznych 

Analiza podatności Analiza ryzyka 

Wiemy, na które zjawiska klimatyczne eksponowane jest miasto 

Wiemy, które sektory miasta są wrażliwe na czynniki klimatyczne 

Wiemy, jaki jest potencjał adaptacyjny miasta 

Wiemy, które komponenty miasta wymagają najpilniejszych działań 

 Znamy politykę rozwoju miasta   



Adaptacja w praktyce. Dostosowanie i profilaktyka 

Adaptacja to proces dostosowania się do 

obecnych lub oczekiwanych warunków 

klimatycznych i ich skutków w celu zmniejszenia 

lub uniknięcia negatywnych konsekwencji lub 

zwiększenie korzyści z nich wynikających 

W celu skutecznego zaadaptowania się 

konieczne jest wdrożenie licznych działań tzw. 

pakietu  działań adaptacyjnych, czyli zestawu 

działań adaptacyjnych będących odpowiedzią na 

zidentyfikowane zagrożenie klimatyczne 

Działania informacyjno–edukacyjne  

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

Działania organizacyjne 

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

Działania techniczne 

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



Opcje adaptacji i ich ocena 



Ocena podatności (etap 2) 



Ocena podatności (etap 2) 
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Liczba dni z przekroczeniami 150 % maksymalnego 
stężenia 24h pyłu PM10 tj 75 ug/m3 na obszarze miasta 

Bydgoszczy 

Dni z przekroczeniami 150 % maksymalnego stężenia 24h pyłu PM10

Dni z przekroczeniami 150% maksymalnego stężenia 24h pyłu PM10
- kompletność serii pomiarowej <75%



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

Prawdopodobieństwo Konsekwencje Ryzyko 

Gospodarka wodna 

Transport 

Zdrowie publiczne 

Najistotniejsze zjawiska klimatyczne 
i ich pochodne 

Sektory wrażliwe 

Zabudowa mieszkaniowa 
o wysokiej intensywności 



Poziom ryzyka 

Bardzo wysokie 

Wysokie 

Średnie 

Niskie 

wdrożenia działań adaptacyjnych, 
najszybciej jak to możliwe 

wdrożenia działań adaptacyjnych  
do 2030  

działania adaptacyjne mogą być 
wdrażane w czasie dłuższym  
niż do 2030  

nie wymagają podejmowania działań 

Priorytet działań 
Analiza ryzyka dla miasta, przy pomocy macierzy:

1 2 3 4 5

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5
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Analiza ryzyka (etap 3) 

Prawdopodobieństwo 

[1,2,3,4,5] 

Konsekwencje 

[1,2,3,4,5] 

Ryzyko 

[1,2,3,…,25] 



Określenie celów szczegółowych (etap 4) 
Etap III 

  

Etap IV 

Zjawiska klimatyczne i ich pochodne 
stwarzające najwyższe ryzyko dla miasta 

Cel szczegółowy 

Termika 

Temperatura maksymalna 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie  

wyższych temperatur maksymalnych 

Fale upałów Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal upałów 

MWC 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska  

"miejska wyspa ciepła" 

Opady 

Powódź od strony rzek 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi  

od strony rzek 

Okresy bezopadowe z wysoką 
temperaturą 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie okresów 
bezopadowych z wysoką temperaturą 

Deszcze nawalne Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych 
oraz lokalne podtopienia Powodzie nagłe/ miejskie 

Powietrze 
Koncentracja zanieczyszczeń 

powietrza 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie przekroczeń  

norm stężeń, w tym epizodów smogowych 
Smog 

Wiatr 
Silny i bardzo silny wiatr 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie silnego i bardzo 
silnego wiatru 

Burze (w tym burze z gradem) 
Zwiększenie odporności miasta na występowanie burz  

(w tym burz z gradem) 



Do 2030 roku Bydgoszcz będzie miastem podejmującym działania na rzecz zmieniającego się klimatu poprzez 
wykorzystanie i rozwój posiadanego potencjału.  

Zapewnienie rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania miasta w warunkach zmian klimatycznych 

Zwiększenie odporności 
miasta na występowanie 
powodzi od strony rzek 

Gospodarka 
wodna 

Tereny zabudowy 
o wysokiej 

intensywności 

Zwiększenie odporności 
miasta na występowanie 

okresów bezopadowych 
z wysoką temperaturą 

Zdrowie 
publiczne/grupy 

wrażliwe 

Gospodarka 
wodna 

Zwiększenie odporności 
miasta na występowanie 

deszczy nawalnych oraz 
lokalne podtopienia 

Zdrowie 
publiczne/grupy 

wrażliwe 

Gospodarka 
wodna 

Transport 

Tereny zabudowy 
o wysokiej 

intensywności 

Zwiększenie odporności 
miasta na występowanie 
wyższych temperatur 
maksymalnych i fal 

upałów 

Zdrowie 
publiczne/grupy 

wrażliwe 

Gospodarka 
wodna 

Transport 

Zwiększenie odporności 
miasta na występowanie 

zjawiska „miejska 
wyspa ciepła” 

Zdrowie 
publiczne/grupy 

wrażliwe 

Zwiększenie odporności 
miasta na występowanie 

przekroczeń norm 
stężeń, w tym epizodów 

smogowych 

Tereny zabudowy 
o wysokiej 

intensywności 

Określenie celów szczegółowych (etap 4) 

*z uwzględnieniem działań adaptacyjnych w obszarach 

gospodarki przestrzennej i różnorodności biologicznej 



Do 2030 roku Bydgoszcz będzie miastem podejmującym działania na rzecz zmieniającego się klimatu poprzez 
wykorzystanie i rozwój posiadanego potencjału.  

Zapewnienie rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania miasta w warunkach zmian klimatycznych 

Zwiększenie odporności 
miasta na występowanie 
silnego i bardzo silnego 

wiatru 

Zdrowie 
publiczne/grupy 

wrażliwe 

Transport 

Tereny zabudowy 
o wysokiej 

intensywności 

Zwiększenie odporności 
miasta na występowanie 

burz (w tym burz z 
gradem) 

Zdrowie 
publiczne/grupy 

wrażliwe 

Gospodarka 
wodna 

Transport 

Tereny zabudowy 
o wysokiej 

intensywności 

*z uwzględnieniem działań adaptacyjnych w obszarach 

gospodarki przestrzennej i różnorodności biologicznej 

Określenie celów szczegółowych (etap 4) 



Opracowanie opcji adaptacji (etap 4) 



Dla każdego działania określono:  

 Zjawiska klimatyczne i ich pochodne, którym przeciwdziała 

 Opis działania 

 Aktualny stan realizacji 

 Cel adaptacji i opis miary (wskaźników) osiągnięcia celu 

 Jednostkę odpowiedzialną za realizację  

 Zidentyfikowane ryzyka redukowane poprzez działanie  

 Koszty i korzyści 

 Zidentyfikowane przeszkody w realizacji działania 

 Powiązane komponenty/sektory/obszary i wpływ na nie 

 Wpływ realizacji działania na środowisko  

 Czas osiągnięcia celu adaptacji po wdrożeniu działania 

 

 

 

 

Opracowanie opcji adaptacji (etap 4) – karty działań  



Działania adaptacyjne dla Bydgoszczy 

Jak tworzono opcje ? 

Opcja nr.1 

Działania o 
priorytecie: 

Wysokim 

Średnim 

Niskim 

 

Opcja nr.2 

Działania o 
priorytecie: 

Wysokim 

Średnim 

Opcja nr.3 

Działania o 
priorytecie: 

Wysokim A
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Działania adaptacyjne dla Bydgoszczy 
Zaproponowano 23 przedsięwzięcia adaptacyjne: 

Nr Nazwa działania Opcja 1 Opcja 2 Opcja 3 

1 
2a. Modernizacja i rozbudowa systemu ostrzegania przed powodzią (od Zbiornika Koronowskiego) w oparciu o 

eletroniczne syreny alarmowe (z możliwością rozgłaszania komunikatów głosowych i awaryjnym zasilaniem) oraz 

radarowe czujniki poziomu wody 
X X   

2 
12a. Informowanie i edukacja mieszkańców o zagrożeniach związanych ze zjawiskami klimatycznymi oraz o podjętych i 

planowanych działaniach adaptacyjnych 
X X X 

3 15 a. Rozbudowa meteorologicznego systemu pomiarowego miasta z uwzględnieniem biomonitoringu X X X 

4 
16 a. Promocja i wdrożenie opracowanego "Katalogu zielono-niebieskiej infrastruktury" wśród mieszkańców, jako 

elementu systemu - rozwiązania służące retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych 
X X X 

5 
20 a. Regularna pielęgnacja drzew ze szczególnym uwzględnieniem ich wieku i stanu w kontekście możliwości złamania/ 

przewrócenia się 
X X X 

6 
20 b. Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń - zadania ciągłe, chroniącego m.in. 

Oczyszczalnię ścieków Fordon 
X X X 

7 20 c. Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń X X   

8 
20 d. Zwiększenie powierzchni asymilacyjnej w mieście - zastosowanie nasadzeń odpowiednich gatunków drzew i 

krzewów przystosowanych do warunków bytowania w zwartej tkance miejskiej 
X X X 

9 
21 a. Kontynuacja programów dot. wymiany pieców i działań wynikających z programów ochrony powietrza, SEAP i Planu 

Ochrony Klimatu dla miasta Bydgoszczy 
X X X 

10 21 b. Zakup nowoczesnego taboru autobusowego X X   

11 25. Utrzymanie korytarzy przewietrzania miasta i korytarzy ekologicznych X X X 



Działania adaptacyjne dla Bydgoszczy 
Zaproponowano 23 przedsięwzięcia adaptacyjne: 

Nr Nazwa działania Opcja 1 Opcja 2 Opcja 3 

12 
31 a. Budowa fontann, kurtyn wodnych, zacienionych placów zabaw, uliczne zdroje wody pitnej, rozdawanie wody pitnej 

przechodniom, etc. 
X X X 

13 31 b. Zazielenianie miasta - wzbogacanie szaty roślinnej, tworzenie zieleńców osiedlowych i tzw. zielonych podwórek X X X 

14 
31 c. Zielony Budżet Obywatelski - stworzenie oddzielnej kategorii w BO zachęcającej mieszkańców do zgłaszania 

projektów "zielonych" 
X     

15 31 d. Budowa kąpieliska miejskiego X     

16 
35 a. Program odłączania rynien od kanalizacji i wprowadzanie wód do środowiska tam, gdzie warunki glebowe na to 

pozwalają 
X X X 

17 35 b. Zielone torowiska tramwajowe X X   

18 35 d. Zielone dachy (dla nowych obiektów) i zielone ściany (np. pnącza) na obiektach użyteczności publicznej X X   

19 35 e. Zraszanie ulic i torowisk, zacienianie nowych wiat przystanków X     

20 37 a. Rozbudowa Inteligentnych systemów transportowych w Bydgoszczy X X X 

21 
38 a. Zapobieganie zabudowie (uszczelnianiu) terenów biologicznie czynnych, w tym utrzymywanie ich funkcji 

przyrodniczych i budowa nowych parków 
X X X 

22 
41. Budowanie sieci współpracy dla wdrażania MPA z uwzględnieniem współpracy z uczelniami oraz między wydziałami 

Urzędu Miasta 
X X X 

23 
42 a. Projekt pt. "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej MWiK do 

zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy" 
X X X 



MCA, ang. multi-criteria analysis – 
analiza wielokryterialna – do oceny  
i wyboru optymalnego rozwiązania 
spośród analizowanych alternatywnych 
wariantów/opcji 

CBA, ang. cost benefit analysis – analiza 
kosztów i korzyści – w wyniku analizy 
CBA i konsultacji z ZM możliwe jest 
usunięcie z rekomendowanej opcji 
działań, które są nieefektywne 
ekonomicznie 

Ocena i wybór opcji (etap 5) 
 

OPCJA I OPCJA II 

 działanie 2 

 działanie 8 

 działanie 14 

 działanie 15 

 działanie 8 

 działanie 9 

 działanie 13 

 działanie 17 

MCA 

OPCJA II 

 działanie 8 

 działanie 9 

 działanie 13 

 działanie 17 

OPCJA III 

 działanie 2 

 działanie 7 

 działanie 13 

 działanie 21 

CBA 

 działanie 8 

 działanie 13 

 działanie 17 



Ocena i wybór opcji (etap 5) 

KRYTERIA 

ADAPTACYJNE 

Skuteczność Czy dana opcja umożliwia realizację celu szczegółowego i głównego adaptacji do zmian klimatu? 

Niezawodność 
Czy dane rozwiązanie będzie niezawodne przy obecnie obserwowanych zagrożeniach naturalnych 

i przyszłych wynikających ze zmian klimatu? 

Elastyczność Czy dana opcja pozwoli na wdrożenie korekt w trakcie jej implementacji? 

Synergia 
Czy dane rozwiązanie adaptacyjne oprócz redukcji ryzyka wynikającego z zagrożeń klimatycznych 

przyczyni się do osiągniecia innych celów miasta? 

KRYTERIA 

SPOŁECZNO-

ŚRODOWISKOWE 

Działanie uboczne  Czy rozwiązanie nie ma negatywnego wpływu na inne obszary ani słabsze grupy społeczne? 

Akceptowalność Czy dane rozwiązanie jest politycznie i społecznie akceptowalne? 

Zrównoważony 

charakter 

Czy dane rozwiązanie spełnia zasady zrównoważonego rozwoju (sprawiedliwości 

międzypokoleniowej i przyczynienia się do oszczędnego gospodarowania zasobami)? Czy 

społeczeństwo jest otwarte na takie rozwiązania? 

KRYTERIA 

CZASOWE 

Czas/okres realizacji  W jakich ramach czasowych dane rozwiązanie zostanie wdrożone? 

Termin osiągnięcia 

efektów  
W jakim okresie należy spodziewać się efektów wdrożenia danego rozwiązania? 

KRYTERIA 

EKONOMICZNE 

Koszty Łączna wartość oszacowanych kosztów wdrożenia działania 

Korzyści  Oszacowana wartość korzyści wynikających z uzyskanych rezultatów działania 

UKCIP – United Kingdom Climate Impacts Programme – 2010 

MCA – AHP – Kryteria oceny opcji adaptacji  



Ocena i wybór opcji (etap 5) 

MCA – AHP – Ocena opcji adaptacji  
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Zapraszamy do angażowania się w 44 MPA 

www.44mpa.pl Kanały SoMe 
@44mpaPL 

Publikacje oraz materiały 
informacyjno-promocyjne 





Dziękuje za uwagę! 
 

Zapraszamy na stronę projektu 
www.44mpa.pl 

oraz profile 

 
 


