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Plan maksimum 



Ciepło i ludzie 

 



Ciepło i ludzie 

• Fontanny     

• Zielone dachy 

• Poidełka 

• Klimatyzatory dla osób starszych 

• Nowe parki (w tym wykup terenów) 

• Termomodernizacja 

• Rezerwowe moce OZE 



Ciepło i ludzie 
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• Zielone dachy 

• Poidełka 

• Klimatyzatory dla osób starszych 

• Nowe parki (w tym wykup terenów) 

• Termomodernizacja 

• Rezerwowe moce OZE 

18,5 mld zł 



Wiatr i ludzie 



Wiatr i ludzie 

• System inwentaryzacji zieleni  

• Wymiana drzew 

• Utrzymanie starych drzew 

• Zakaz wstępu do lasów 

• Szkolenia z utrzymania drzew 

• Reorganizacja zasad interwencji związanych z 
silnym wiatrem 
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• Utrzymanie starych drzew 

• Zakaz wstępu do lasów 
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3,8 mld zł 



Wisła i miasto 



Wisła i miasto 

• Zarządzanie kryzysowe  

• Remonty wałów przeciwpowodziowych 

• Usuwanie zieleni z międzywala 

• Przebudowa infrastruktury energetycznej 

• Przebudowa infrastruktury drogowej 

• Poldery zalewowe (poszerzenie międzywala) 

• Podpiętrzenie nurtu 
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1,05 mld zł 



Ekstrema i infrastruktura 

Fot: Radek Pietruszka, PAP 



Ekstrema i infrastruktura 

Fot: Radek Pietruszka, PAP 

• Zielone torowiska  

• Doraźne chłodzenie wodą 

• Chowanie infrastruktury w tunelach 

• Rozbudowa infrastruktury w celu gospodarki 
wodą deszczową 

• Odbetonowywanie powierzchni 

 



Ekstrema i infrastruktura 

Fot: Radek Pietruszka, PAP 

• Zielone torowiska  

• Doraźne chłodzenie wodą 

• Chowanie infrastruktury w tunelach 

• Rozbudowa infrastruktury w celu gospodarki 
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5,8 mld zł 



Woda i zieleń 



Woda i zieleń 

• Nawadnianie terenów zieleni  

• Włączenie mieszkańców w utrzymanie zieleni 

• Tworzenie stawów, ogrodów deszczowych 

• Renaturyzacja wybranych cieków wodnych 

 



Woda i zieleń 

• Nawadnianie terenów zieleni  

• Włączenie mieszkańców w utrzymanie zieleni 

• Tworzenie stawów, ogrodów deszczowych 

• Renaturyzacja wybranych cieków wodnych 

0,16 mld zł 



Działania zaplanowane 



Plan finansowy 

Zestawienie kosztów Planu Adaptacji według opcji adaptacji. 

  2019-2020 2019-2030 

(EL) Elastyczne - 11 2 450 000 zł 7 110 000 zł 

(WW) Win-win -75 245 426 012 zł 766 861 012 zł 

(NR) No-regrets - 15 52 650 000 zł 54 000 000 zł 

(LR) Low-regrets- 26 168 178 059 zł 858 833 306 zł 

Suma 468 704 071 zł 1 686 804 318 zł 

 



Plan finansowy 

    2019-2020 2021-2030 Plan maksimum Wykonanie planu maksimum 

Działania ogólne I 1760000 4250000     

Ciepło i ludzie II 255469354 785354354 18600000000 5,6% 

Wiatr i ludzie III 1750000 4450000 3800000000 0,2% 

Wisła i miasto IV 21400000 64000000 1050000000 8,1% 

Ekstrema i infrastruktura V  190224716,7 830879964 5850000000 17,5% 

Woda i zieleń VI 800000 1300000 160000000 1,3% 

 

Zestawienie kosztów Planu Adaptacji według opcji adaptacji. 

  2019-2020 2019-2030 

(EL) Elastyczne - 11 2 450 000 zł 7 110 000 zł 

(WW) Win-win -75 245 426 012 zł 766 861 012 zł 

(NR) No-regrets - 15 52 650 000 zł 54 000 000 zł 

(LR) Low-regrets- 26 168 178 059 zł 858 833 306 zł 

Suma 468 704 071 zł 1 686 804 318 zł 

 



Wdrażanie 



Centrum Adaptacji do zmian klimatu 

• gromadzenie informacji na temat potrzeb 
adaptacji; 

• obsługa systemu informowania społeczeństwa 
o nadchodzących ekstremach pogodowych; 

• prowadzanie działań edukacyjnych; 

• współdziałanie z innymi instytucjami; 

• pomoc mieszkańcom oraz organizacjom 
społecznym w podejmowaniu inicjatyw 
obywatelskich na rzecz adaptacji.  

 



Monitoring 



• Monitoring na poziomie polityki adaptacji 

• Monitoring zmian klimatu 

• Monitoring odporności miasta 

Monitoring 



• Monitoring na poziomie polityki adaptacji 

– Badania świadomości i potrzeb 

– Ewidencja zapisów planów zagospodarowania 

– Diagnoza odporności w ramach opracowania 
ekofizjograficznego 

– Ewidencja inicjatyw podejmowanych z innymi 
instytucjami 

• Krok monitoringu – 5 lat 

Monitoring 
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Przygotujmy się – na cieplejszą Ziemię 

• w.szymalski@ine-isd.org.pl 

• www.adaptcity.pl, www.mapa.um.warszawa.pl  
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