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➢ CEL SZCZEGÓŁOWY

• Większa ilość retencjonowanej wody oraz wyższa sprawność
przeprowadzania rozpoznania i reagowania w sytuacji wystąpienia
zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.

➢ REZULTATY, KTÓRE PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE ZAMIERZA
OSIĄGNĄĆ PRZY WSPARCIU UNII

• przyczynienie się do osiągnięcia celu dotyczącego zwiększenia ilości
retencjonowanej wody oraz

• zwiększenie sprawności przeprowadzania rozpoznania i reagowania
w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i poważnych awarii

➢ KONKURS NFOŚiGW NR POIS.02.01.00-IW-02-00-501/16
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Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i
zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na
terenach miejskich

POIŚ 2014-2020



Problemy:

• odporność miast na ekstremalne zjawiska meteorologiczne i ich następstwa jest relatywnie
niewielka z powodu m.in.: ograniczenia powierzchni biologicznie czynnych,
wielkopowierzchniowego uszczelnienia gruntów, dużej gęstości zabudowy i zaludnienia.

• brak lub istnienie nieefektywnych systemów zagospodarowania wód opadowych, których
prawidłowe funkcjonowanie pozwoliłoby na przeciwdziałanie podtopieniom i zalaniom
oraz umożliwiłoby retencjonowanie wody i wykorzystywanie jej w okresach suchych

Rozwiązanie:

• wzmocnienie odporności na zagrożenia związane z negatywnymi efektami zmian klimatu
na obszarach, które są szczególnie narażone (w szczególności na obszarach miejskich oraz
na wybrzeżu Morza Bałtyckiego).
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W ramach priorytetu inwestycyjnego będą realizowane działania 
nakierowane na zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom 
naturalnym, na które Polska jest szczególnie narażona, tj. powodzi i 
suszy oraz reagowania na nie.

Zakres interwencji 



• budowa, rozbudowa lub remont sieci kanalizacji deszczowej oraz 
infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, 
zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania wód opadowych i/lub 
oczyszczania wód opadowych, zagospodarowania, samooczyszczania oraz 
odprowadzania wód opadowych z danego terenu 

• budowy, rozbudowy lub remontu zbiorników wód opadowych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 

• likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu przez stosowanie 
wzmocnień przepuszczalnych dla wody np. ażurowych lub żwirowych
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-wykorzystanie w jak największym stopniu naturalnych metod obniżania ryzyka powodziowego, działania 
techniczne odpowiednio uzasadnione a zastosowane rozwiązania spełniają wymagania 
środowiskowe. 
- koncentracja działań technicznych na zadaniach przywracających naturalną retencję wód oraz na 
zabezpieczeniu terenów zurbanizowanych, w sytuacjach, gdy nie ma możliwości zastosowania naturalnych 
metod ochrony przeciwpowodziowej. 

Typ projektu 2.1.5



• których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km2 oraz 
na obszarach gmin miejskich ujętych w kontrakcie terytorialnym dla 
danego województwa wg stanu na dzień 31 października 2016

• warunkiem dopuszczenia możliwości współfinansowania ze środków POIiŚ
dla miast nieujętych w projekcie 1b jest potwierdzenie posiadania planu 
adaptacji do zmian klimatu zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo 
Środowiska „Podręcznikiem adaptacji dla miast – wytycznymi do 
przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” lub 
przynajmniej potwierdzenie przystąpienia do przygotowania planu 
adaptacji poprzez dysponowanie odpowiednią uchwałą rady gminy
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powyżej 100 tys. mieszkańców ujętych w projekcie 1b polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów 
adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz poniżej 100 tys. mieszkańców, 
które zostały uwzględnione w projekcie 1b.
Projekt 1 b- Ministerstwo Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach 
powyżej 100 000 mieszkańców”

Wsparcie dla obszaru miast



PARTNERZY PROJEKTU
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• wzmocnienie filaru adaptacyjnego w polityce klimatycznej
• zmniejszenie wrażliwości kraju na zmiany klimatyczne
• stworzenie warunków dla stabilnego rozwoju społeczno -gospodarczego w obliczu ryzyk zw. ze zmianami 

klimatu
• impuls dla innowacyjności

Działania RP - Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i 
obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do r. 2020 (SPA 2020)
(przyjęty przez RM - październik 2013 r.)

Polityka klimatyczna
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Cel główny SPA 2020

• Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację 

celów szczegółowych i wskazanych w ramach tych 

celów kierunków działań, stanowiących zasadniczy 

element SPA 2020. 

• WSKAŹNIK: plany adaptacji do zmian klimatu w 

miastach powyżej 100 tys mieszkańców
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Zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki 
i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu



SPA 2020 – zakres

• wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, 
które należy podjąć w najbardziej wrażliwych sektorach 
i obszarach w okresie do roku 2020;

• koresponduje z obowiązującymi strategiami  rozwoju
i jednocześnie stanowi ich niezbędne uzupełnienie w kontekście 
adaptacji;

• wykazuje jako największe zagrożenie dla gospodarki
i społeczeństwa ekstremalne zjawiska pogodowe, będące 
pochodnymi zmian klimatycznych; 

• wskazuje system realizacji SPA2020, identyfikując podmioty 
odpowiedzialne oraz wskaźniki monitorowania 
i oceny realizacji celów; 

• wskazuje grupy działań adaptacyjnych, obejmujących 
przedsięwzięcia techniczne, zmiany regulacji prawnych, wdrożenie 
systemów monitoringu odnoszących się do poszczególnych 
dziedzin i obszarów oraz szerokie upowszechnianie wiedzy na 
temat koniecznej zmiany zachowań gospodarczych. 
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Wrażliwe sektory i obszary:

Zagrożenie dla gospodarki i 
społeczeństwa: 
nawalne deszcze, powodzie, 
podtopienia, osunięcia ziemi, fale 
upałów, susze, huragany, osuwiska 
itp.

Budownictwo

Gosp. wodna

Leśnictwo

Rolnictwo

Strefa wybrzeża

Turystyka

Energetyka

Górnictwo

Różnorodność
biologiczna

Zdrowie Miasta

Transport



SPA 2020 – wdrażanie
„miękka” koordynacja MŚ

• wspieranie zaangażowania właściwych instytucji, 
w tym samorządów regionalnych  i lokalnych w proces wdrażania 
SPA 2020 

• zapewnianie właściwego ukierunkowania działań 
adaptacyjnych w programach w ramach polityki 
spójności UE

• zapewnianie możliwości finansowania działań adaptacyjnych na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym w ramach systemu funduszy środowiskowych NFOŚiGW i wfośigw
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Wdrażanie SPA 2020 – kierunki 

działań przypisane samorządom

• edukacja w zakresie zmian klimatu i ograniczenia 
ich skutków,

• monitoring zmian wrażliwości gospodarki i 
społeczeństwa oraz postępu we wdrażaniu 
regionalnych i lokalnych strategii / planów 
adaptacyjnych,

• planowanie przestrzenne na poziomie 
regionalnym i lokalnym z uwzględnieniem zmian 
klimatu i adaptacji, 

• adaptacja do zmian klimatu w miastach, 
w tym przygotowanie i wdrażanie 
zintegrowanych strategii / planów 
adaptacyjnych, 

• rozwój usług zdrowotnych ze szczególnym 
uwzględnieniem wrażliwości mieszkańców na 
występowanie fal upałów,
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ograniczenie skutków zagrożeń  w rolnictwie, 
lasach i ekosystemach wynikających z pojawiania 
się inwazyjnych gatunków i chorób,

promocja właściwego gospodarowania na 
obszarach rolnych, wsparcie technologiczne 
gospodarstw oraz doradztwo technologiczne,

uwzględnienie trendów klimatycznych w procesie 
projektowania i budowy infrastruktury 
transportowej.



Miasta – „lokomotywy rozwoju”
W szczegółowym celu 4. SPA 2020 (Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i 
lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu) podkreślono wrażliwość miast na zmiany klimatu i ich 
znaczenie w procesie adaptacji. 
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Ponad 60% ludności Polski żyje w miastach, które są 
głównymi ośrodkami działalności gospodarczej i kulturalnej, 
centrami innowacji oraz miejscem zatrudnienia. 

Wysoki poziom urbanizacji oznacza, że zmiany klimatu będą 
miały wpływ na dynamikę rozwoju miast i na kondycję 
ekonomiczną całych państw, jak również na jakość życia ich 
mieszkańców. 

W miastach wojewódzkich, które należą do grupy miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców jest generowana ponad 
połowa polskiego PKB.

Konieczność przygotowania tych obszarów do możliwych zmian i zagrożeń stanowi wyzwanie 
zarówno dla samorządów lokalnych jak i dla ich mieszkańców.



Zagrożenie dla miast
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Opady - deszcze nawalne i susze

powodzie i podtopienia 

niedobory wody

gwałtowne burze

Występowanie ekstremów 
temperaturowych

miejska wyspa ciepła (MWC)

inwersje termiczne

smog (kwaśny i fotochemiczny)

Zaburzenia cyrkulacji powietrza 
w mieście

brak lub ograniczone przewietrzanie

kaniony miejskie

Zjawiska te mogą występować samodzielnie, lecz często obserwuje się ich 
silne powiązania, a co za tym idzie, wzmocnienie zagrożeń i wynikających z 

nich negatywnych skutków. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

adaptacja@mos.gov.pl

klimada.mos.gov.pl

piotr.czarnocki@mos.gov.pl


