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Położenie Bydgoszczy

Znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego. Na terenie miasta 
klimat można określić jako kontynentalny pod względem ilości opadów oraz 
oceaniczny pod względem termicznym.

Bydgoszcz graniczy bezpośrednio z makroregionami:

1. Poj. Południowopomorskie

2. Poj. Wielkopolskie

3. Dolina Dolnej Wisły

4. Poj. Chełmińsko-Dobrzyńskie

Samo miasto znajduje się w granicach Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej.

Dzięki tej różnorodności warunki naturalne również są zróżnicowane. Znajdujemy 
tutaj doliny, równiny, wzgórza, krajobrazy podgórskie, stawy i jeziora.



Termiczne pory roku

Okres wegetacyjny w Bydgoszczy trwa średnio od 30 marca do 3 
listopada (219 dni, 60% roku). 

Przymrozki wiosenne kończą się śr. 19 maja, a przymrozki jesienne 
pojawiają się śr. 25 września. Długość tego okresu jest zmienna w 
poszczególnych latach od 190 do 270 dni. 

Występuje sześć pór roku: wiosna (50 dni), lato (90 dni), jesień (65 dni), 
przedzimie (40 dni), zima (90 dni) i przedwiośnie (30 dni).



Wpływ oddziaływania środowiska przyrodniczego na 
żywe organizmy 

Bioklimatologia, która przy bilansie cieplnym uwzględnia następujące bodźce:

1. Fotochemiczne, a zwłaszcza czas nasłonecznienia i natężenie promieniowania słonecznego, 

2. Termiczne, uwarunkowane łącznym działaniem temperatury, wilgotności, ruchu powietrza oraz 
efektami wpływu promieniowania o różnych długościach

3. Chemiczne, obejmujące zmiany składu chemicznego powietrza atmosferycznego 

4. Akustyczne, mogące doprowadzić do uszkodzenia receptorów słuchu

5. Biologiczne

6. Neukropowe – (biotropowe)



Cyrkulacja powietrza

W atmosferze nad obszarami zurbanizowanymi wyróżniono 4 typy 
ruchu powietrza:

1. poziomy (wiatr),

2. pionowy (konwekcyjny lub turbulentny),

3. falowy.,

4. ześlizgowy i wślizgowy.

Pozytywne skutki wiatru: 

1. przewietrzanie, 

2. przyśpieszenie parowania, 

3. wysuszanie,  

4. zapobieganie gromadzeniu się w obszarach zacisznych i 
wklęsłych chłodnego powietrza.

Ujemne skutki: 

1. rozprzestrzenianie zanieczyszczeń i hałasu, 

2. parcie na wielokondygnacyjne budynki,

Inwersja

Chłodno Chłodno

Ciepło Ciepło



Cyrkulacja

Powietrze arktyczne (PA) 20,1

Powietrze polarne morskie świeże (PPm) 25,8

Powietrze polarne morskie ciepłe (PPmc) 12,0

Powietrze polarne morskie stare (PPms) 27,3

Powietrze polarne kontynentalne (PPk) 10,8

Powietrze zwrotnikowe (PZ) 2,5

Nieokreślone masy powietrza 1,5

Suma 100,0

Klimat Bydgoszczy kształtowany jest głównie 
przez napływające znad płn. Atlantyku 
masy powietrza polarnego morskiego, 
które stanowią łącznie około 65% 
wszystkich mas powietrza. 

Średnia roczna prędkość wiatru w 
Bydgoszczy wynosi 3,3 m/s



Prędkość wiatru

Analiza tabeli pozwala stwierdzić, że niezależnie od kierunku najbardziej charakterystyczne są 
wiatry słabe (od 3 do 5 m/s) i bardzo słabe (od 1 do 2 m/s).

W przypadku analizy danych ze stacji zlokalizowanej wewnątrz miasta prędkość wiatru jest wyraźnie 
mniejsza, a udział cisz wzrasta do 24%.

N NE E SE S SW W NW

0 m/s (cisza) 2,0[%]

1-2 m/s 4,7 4,2 3,2 2,7 3,0 4,7 9,3 5,1

3-5 m/s 4,6 5,0 3,7 3,6 4,0 10,3 11,1 7,4

6-10 m/s 0,6 0,6 0,6 0,5 0,8 2,7 3,1 1,4

11-15 m/s 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2

Pow. 15 m/s 0,0 0,1 0,0



Przebieg temperatur
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Opady atmosferyczne

Wielkość i rozkład opadów atmosferycznych na obszarach zurbanizowanych zależy  
od:

➢ uwarunkowań makroregionalnych i lokalnych. 

Wzrost liczby jąder kondensacji w atmosferze nad miastem, a ponadto stały dopływ 
powstającej w procesach technologicznych energii cieplnej i pary wodnej, 
tworzą sprzyjające warunki do kondensacji pary wodnej i wystąpienia opadów. 

Prądy konwekcyjne związane z miejską wyspą ciepła powodują transport pionowy 
pary wodnej. 

Wzrost ilości opadów na obszarach zurbanizowanych jest powodowany także 
szorstkością podłoża i zmniejszoną prędkością wiatru. W ocenie wielu badaczy 
główną rolę we wzroście ilości opadów atmosferycznych grają czynniki 
dynamiczne i termiczne, przyczyniające się do powstania prądów 
konwencyjnych.



Średnia temperatura i opady w Bydgoszczy 
[1945-1994]

Miesiąc Sty. Luty Marzec Kwie. Maj Czer. Lipiec Sie. Wrze. Paź. Lis. Gru. Roczna

Rekordy maksymalnej 
temperatury [ ̊C]

13.1 17.8 22.9 30.0 32.5 33.9 38.0 37.5 33.7 28.4 19.9 15.2 38.0

Średnie temperatury 
w dzień [ ̊C]

1.0 2.5 7.0 13.4 18.4 22.0 23.6 22.5 18.3 13.5 6.8 2.2 10.3

Średnie dobowe 
temperatury [ ̊C]

-1.9 -0.3 3.3 9.0 13.0 16.9 19.0 18.2 13.8 9.5 4.4 0.1 8.4

Średnie temperatury 
w nocy [ ̊C]

-4.2 -3.1 -0.5 4.5 7.6 11.8 14.4 14.0 9.3 5.5 2.0 -2.0 6.5

Rekordy minimalnej 
temperatury  [ ̊C]

-26.0 -26.9 -21.1 -11.3 -2.3 1.3 4.8 4.7 -3.5 -7.2 -19.6 -21.6 -26.9

Opady [mm] 29 25 29 30 50 58 83 61 43 37 35 34 515

Średnie 
nasłonecznienie (w 
godzinach)

35 54 111 147 220 219 219 202 147 96 34 25 1509



Wpływ urbanizacji na lokalne zmiany 
klimatu

Czym jest miejska wyspa ciepła?

Miejska wyspa ciepła jest efektem zaburzonego 
przez powierzchnie sztuczne (asfalt, beton, 
pokrycia dachów itp.) przebiegu procesów 
wymiany energii między podłożem a atmosferą. 

Dodatkowo wzmacnia ją wzrastająca 
temperatura, co sprzyja stresowi cieplnemu, 
stagnacji powietrza nad miastem, wzrostowi 
koncentracji zanieczyszczeń powietrza, w tym 
pyłu zawieszonego i smogu.

Różnice temperatury między miastem a terenem 
otwartym wahają się od 6̊C do10̊C.



Bilans cieplny ulic i placów śródmiejskich

Warunki cieplne obszarów zurbanizowanych są kształtowane m.in. przez: 

1. wysokość zabudowy ,

2. szerokość ulic,

3. powierzchnie placów śródmiejskich. 

Stwierdza się, że ilość promieniowania jaką otrzymują wąskie ulice typu ,,kanionu", nie zależy od ich 
orientacji  w stosunku do stron świata. Strata promieniowania odbitego  w wąskich i głębokich 
ulicach jest mniejsza co powoduje znaczne podwyższenie temperatury. 

Z  ogólnej ilości promieniowania jaką otrzymuję ,,kanion” w ciągu dnia, 60% jest  przekazywane do 
powietrza w postaci ciepła odczuwalnego, a ok 30% jest magazynować w materiałach ich 
budujących. Pozostałe 10 % jest zużywane na ewapotranspirację. Zmagazynowane w ciągu 
dnia ciepło jest wypromieniowane nocą do atmosfery. 

Na  bilans cieplny ,,kanionu” wpływają także ruchy powietrza doprowadzające do  transportu ciepła. 

Przepływ powietrza może odbywać się w wyniku ruchu poziomego lub wirowego.



Uciążliwe fale upałów

MAPA MIEJSKICH WYSP CIEPŁA
W TRAKCIE OPRACOWANIA
(źródło Miejska Pracownia Urbanistyczna)



Wzrost śmiertelności w wyniku 
fali upałów

1. Następuje wzrost umieralności o blisko 14%.

2. Wzrost śmiertelności dotyczy w większym stopniu mężczyzn, niż kobiet. Wzrost u tych pierwszych jest 

większy o ponad 17%.

3. Upały mogą być szczególnie dotkliwe dla osób w wieku 70+, wtedy wskaźnik ten osiąga ponad 15%.

4. Dla mężczyzn 70+ wzrost umieralności w wyniku fali upałów osiąga prawie 1/4.



Zasięg katastrofalnego zatopienia 
terenów miasta Bydgoszczy

ZAGROŻONE TERENY:

Zrzut awaryjny:

200m3/sek do 34,5m n.p.m.

Awaria (zniszczenie zapory)

Do 38,5m n.p.m.

Rok 1927 – cofkowe wody rzeki Brdy spowodowały 

zatopienie miasta po ul. Stary Port



ul. Długa w Bydgoszczy



Park Kochanowskiego w Bydgoszczy



Podział Bydgoszczy na strefy 
funkcjonalne

LEGENDA:

C - Strefa śródmiejska

M - Strefa mieszkaniowa

G - Strefa aktywności gospodarczej

S - Strefa skarpy północnej

D - Strefa doliny rzek

L - lasy ochronne



Wskaźniki dotyczące zagospodarowania
oraz użytkowania terenów dla stref

Symbol Opis

C

Maksymalna pow. zabudowy działek dla obszaru centrum 80-100% w zależności 

od intensywności zabudowy istniejącej. Dla pozostałych obszarów położonych w 

strefie śródmiejskiej 70-80% w zależności od intensywności zabudowy istniejącej.

M1
Minimalna powierzchnia niezabudowana dla zabudowy jednorodzinnej 30%; dla 

zabudowy wielorodzinnej – 25%

M2

W planie zagospodarowania terenu zabudowy wielorodzinnej należy zapewnić nie 

mniej niż 30% pow. terenu niezabudowanego w tym min. 50% mają stanowić 

tereny rekreacyjne. W planie zagospodarowania terenu o średniej intensywności 

zabudowy, z dominującym budownictwem

jednorodzinnym należy zapewnić nie mniej niż 40% pow. Terenu 

niezabudowanego.

M3

W zabudowie jednorodzinnej dopuszczalna pow. zabudowana działek maks. 40% 

- nie większa niż 400 m². Powierzchnia niezabudowana działek min. 40%. Dla 

zabudowy wielorodzinnej obowiązuje zapewnienie min. 10 m² zieleni 

wypoczynkowej na 1 mieszkanie realizowanej w zwartym obszarze, 

wyznaczonym w ramach planu zagospodarowania terenu objętego

inwestycją.



Wskaźniki dotyczące zagospodarowania
oraz użytkowania terenów dla stref

Symbol Opis

M4

Maksymalna pow. zabudowy działek dla zabudowy wielorodzinnej 35-45%, dla 

zabudowy jednorodzinnej 45%, dla obszarów zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

o charakterze śródmiejskiej 70%.

M5

Maksymalna pow. zabudowy działek dla zabudowy wielorodzinnej 35-45%, dla 

zabudowy jednorodzinnej 45%, dla obszarów zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

o charakterze śródmiejskiej 70%.

M6
Maksymalna pow. zabudowy działek dla zabudowy wielorodzinnej 30-40%, dla 

zabudowy jednorodzinnej 35%.

M7
Maksymalna pow. zabudowy działek dla zabudowy wielorodzinnej 30-40%, dla 

zabudowy jednorodzinnej 35%.

M8
Maksymalna pow. zabudowy działek dla zabudowy wielorodzinnej 30-40%, dla 

zabudowy jednorodzinnej 40%.

M9
Maksymalna pow. zabudowy działek dla zabudowy wielorodzinnej 40%, dla 

zabudowy jednorodzinnej 35%.



Wskaźniki dotyczące zagospodarowania
oraz użytkowania terenów dla stref

Symbol Opis

G2

Maksymalna pow. zabudowy działek dla zabudowy wielorodzinnej 45%, dla 

zabudowy jednorodzinnej 45%, dla obszarów aktywności gospodarczej 

usługowo-produkcyjnej 80%.

G3 Zabudowa na działce budowlanej powinna stanowić maks. 70% jej pow..

G5 Zabudowa na działce budowlanej powinna stanowić maks. 80% jej pow..

G6 Zabudowa na działce budowlanej powinna stanowić maks. 80% jej pow..

G7 Zabudowa na działce budowlanej powinna stanowić maks. 80% jej pow..

S2 Wielkość minimalna pow. Niezabudowanej 60% pow. działki.

D1 Min. 60% pow. wydzielanej działki budowlanej pozostawić niezabudowaną.



Zmiany klimatu
Wzrost częstotliwości nasilenia zjawisk 

ekstremalnych, w tym opadów o dużym natężeniu 
(opad dobowy > 50 mm).Objętość opadów o dużym 

natężeniu może wzrosnąć o 40% do 2080 r.

Przyrost liczby dni z temperaturą maksymalną 
większą niż 25 ̊C w odniesieniu do okresu 

referencyjnego



Zmiany klimatu 1981 - 2014

• w centrum miasta wzrost średniej rocznej temperatury powietrza 0,02-0,04oC na 

rok

• liczba fal upałów i okresów gorąca wyniosła 11-12 dni każdy

• znaczący wzrost temperatury powietrza latem (istotny był wzrost temperatury 

maksymalnej o 0,04-0,08oC). Temperatury maksymalne w  sięgają 38oC.

• wzrost ilości opadów w ciągu roku od 0,13mm do 0,45mm w zależności od stacji 

pomiarowej

• wzrost liczby dni z silnymi opadami nawalnymi o sumie dobowej większej niż 10 

lub 20mm (rocznie od 3 do 7 dni z tego typu opadem)



Zagrożenia - specyfika Bydgoszczy

I. Okresowe podniesienie poziomu wód w rzekach (powyżej notowanych 
poziomów) i związanych z tym powodzi – Bydgoszcz jest położona w
dolinach rzek.

II. Podwyższenie maksymalnego natężenia i czasu opadów -
problemy z odprowadzeniem wód opadowych z miasta.

Okresowe susze III. - problemy z zaopatrzeniem w wodę. Mało realne.

IV. Fale upałów o większej uciążliwości.

V. Zjawiska związane z nasileniem prędkości wiatru.



Przyszłe zagrożenia wg scenariuszy

RCP 4.5 – scenariusz zakładający wypełnienie postanowień Konwencji Klimatycznej.

RCP 8.5 – jeden z najbardziej katastroficznych scenariuszy zakładający maksymalne ocieplenie. 

1. Warto zauważyć, że strefy klimatyczne przesuwają się ostatnio prawie na naszych oczach. 

2. Granica tropików w ciągu ostatnich 25 lat przesunęła się o 200-500 kilometrów.

Od 2014 roku prognoza wskazuje, że średnia temperatura roczna w Bydgoszczy przesunie się w 
kierunku temperatur notowanych w okresie 1750-1950 kolejno w:

➢ ok. 2025 roku jak w Bratysławie;

➢ ok. 2050 roku jak w Budapeszcie;

➢ ok. 2075 roku jak w Belgradzie;

➢ ok. 2090 roku jak w Ankarze (scenariusz RCP 8.5).
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