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CHWALA NR ........ .........
MIASTA W GLIWICACH

L©
%PM~_____~ **_ Z dnia .................... 2019 I‘.

w sprawie przyjqcia "Planu Adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu do roku 2030"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6) ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 994 z péin. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Gliwice uchwala co nastqpuje:

§ 1. Przyjmuje si¢ "Plan Adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu do roku 2030", stanowiqcy za%qcznik
do niniejszej uchwaiy.

§ 2. Wykonanie uchwa%y powierza sig Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwa}a wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

Prezy nt kasta

Zygmun Frankiewicz
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UZASADNIENIE

W zwiqzku z przystqpieniem Miasta Gliwice do Projektu "Opracowania planu adaptacji do zmian klimatu

do roku 2030" na podstawie Porozumienia NR.DZR/U/10/2015 z Ministerstwem §rodowiska podpisanym

w dniu 22 czerwca 2015 r. przez Prezydenta Miasta Pana Zygmunta Frankiewicza, nastqpi1 proces

przygotowania Planu adaptacji. Celem wdroienia Planu jest podniesienie odpomoéci miasta na zjawiska

klimatyczne z uwzglqdnieniem zmieniajqcych sic; warunkow klimatycznych. Dokument ten umozliwia

aplikowanie o érodki na projekty ukiemnkowane na adaptacjq miasta do zmian klimatu. Plan adaptacji jest

powiqzany z dokumentami poéwioconymi adaptacji do zmian klimatu szczebla miqdzynarodowego,

wspolnotowego i krajowego, a takie dokumentami regionalnymi. Dzia1ania adaptacyjne sq spojne z politykq

UE i kraju w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Wpisujq sis; takze w politykq rozowoju Gliwic wyrazonq

w miejskich dokumentach strategicznych i planistycznych, ktore w szerokim zakresie zostaly wykorzystane
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do stworzenia planu.
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BDOT l Baza Danych Obiektéw Topograficznych

’ COP Centrum Orga@zacji Pozarzqdowych
GDOS Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
GIG Giowny lnstytut Gornictwa

Giéwny |n_spektor Ochrony Srodowiska_ GIOS
GIS Systemy lnformacji Geograficznej
GOP Gomoélqski Okrzgg Pmemysiowy
GUS Giowny Urzqd Statystyczny
GZ\N P Giéwny Zbiomik Wod Podziemnych
IETU lnstytut Ekologii Terenow Uprzemysiowionych

—|MGW _ lnstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej? Panstwowy lnstytut Badawczy
IOS lnstytut Ochrony Srodowiska - Panstwowy lnstytut Badawczy
JCWP Jednolita Czegéé Wod Powierzchniowych
JCWPd Jednolita Czoéé Wod Podziemnych
KPM Krajowa Polityka Miejska do 2020 roku
KPZK Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

i " _ __I\@iejski Plan Adaptacji do zmian klimatu 'M PA ________ _ _
MS ' Ministerstwo Grodowiska
MWC ' Miejska wyspa ciepia '

MiejskiZarza1d Drég i lnfrastruktury lnformatycznejMZDi|l
'GNFOSI W Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej M

PIB Panstwowy lnstytut Badawczy
PIG Panstwowy lnstytut Geologiczny
POS Program Ochrony Srodowiska
PSP .___ Paristwowa Straz Poiarna =

I SOR ‘ Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju '
SPA 2020

I 2020
Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszarow wrailiwych na zmiany klimatu do roku

_ UE " Unia Europejska A
UM I Urzqd Miejski *
UNCCC Ramowa Konwencja Narodow Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
ZE Zespoi Ekspertéw
ZM Zespoi Miejski
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Plan adaptacji miasta Gliwice do zmian klimatu do roku 2030 powstal w odpowiedzi na jeden
z najwazniejszych problemow ochrony érodowiska, jakim sa zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do
skutkow tych zmian. Plan wskazuje wizje, cel nadrzodny oraz cele szczegolowe adaptacji Miasta do
zmian klimatu, jakie powinny zostaé osiagniete poprzez realizacje wybranych dzialan adaptacyjnych
wczterech najbardziej wrazliwych sektorachlobszarach Miasta, tj. gospodarki wodnej, terenéw
zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywnoéci, transportu i energetyki.

Podstawa opracowania Planu Adaptacji byly: " -

v porozumienie Miasta Gliwice zMinisterstwem Grodowlska w sprawie przystapienia do
projektu,

0 oferta Wykonawcy‘ zlo2ona w postepowaniu przetargowym

~ Podrocznik adaptacji dla miast - wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do
zmian klimatu?

Plan adaptacji jest powiazany z dokumentami poéwiaconymi adaptacji do zmian klimatu szczebla
miadzynarodowego, wspolnotowego i krajowego, a takie dokumentami regionalnymi. Dzialania
adaptacyjne sa spojne z polityka UE i kraju w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Wpisuja sio takze
w polityka rozwoju Gliwic wyrazona w dokumentach strategioznych i planistycznych obowiazujacych
w Mieécie.

Plan adaptacji ma na celu przystosowanle Miasta do zmian klimatu, zmniejszenie jego podatnoéci na
zjawiska ekstremalne oraz zwiekszenie potencjalu do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk i ich
pochodnych.
Plan adaptacji zawiera czaéé diagnostyczna, w ktorej opisano zjawiska klimatyczne l ich pochodne
wplywajace na Miasto, oceniono wrazliwoéé Miasta na te zjawiska oraz jego mozliwoéci
w samodzielnym radzeniu sobie ze skutkami zmian klimatu.
W odpowiedzi na ryzyka zidentyfikowane w czaéci diagnostycznej dokumentu okreélono dzialania
adaptacyjne niezbedne do realizacji w celu zwiekszenia odpornoéci Miasta na wystgpujace aktualnie
i przewidyvvane w przyszloéci zjawiska. Plan zawiera trzy rodzaje dzialan:

0 dzialania informacyjno-edukacyjne
0 dzialania organizacyjne
0 dzialania techniczne

W Planie adaptacji okreélono tak2e zasady wdrozenia dzialan adaptacyjnych (podmioty
odpowiedzialne, ramy finansowania, wskainiki monitoringu, zalozenia dla ewaluacji oraz aktualizacji
dokumentu).

Na kazdym etaple planowania adaptacji Gliwic, wnioski z przeprowadzanych analiz oraz ostateczne
postanowienia Planu weryfikowane byly poprzez zapewnienie szerokiego udzialu interesariuszy
ispoleczenstwa Miasta w procesie opracowania dokumentu, co w przyszloéci powinno zapewnié
spoleczna akceptowalnoéé Planu oraz ograniczenie konfliktow podczas wdraiania dzialan
adaptacyjnych.

‘ Konsorcjum skladajqce sie 2: lnstytutu Ochrony Srodowiska — PIB, lnstytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — PIB, lnstytutu
Ekologii Terenow Uprzemyslowionych oraz Arcadis Polska Sp. z 0.0. .

2 opracowany przez Ministerstwo Srodowiska na podstawie ekspertyzy wykonanej przez lnstytut Ekologii Terenow
Uprzemyslowionych w Katowicach w ramach projektu pn. ‘Wytyczne do przygotowania miejskiej strategii adaplacyjnej".
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1 1 Wprowadzenie .
Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Gliwice powstal w ramach projektu
Ministerstvva Srodowiska realizowanego we wspolpracy z 44 polskimi miastami.
Celem Planu Adaptacji jest podniesienie odpomoéci miasta na zjawiska klimatyczne
z uwzgladnieniem zmieniajacych sia warunkow klimatycznych.
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Miasto Gliwice jest jednym z 44 duiych osrodkow miejskich Polski, ktore sa szczegolnie zagrozone
skutkami zmian klimatu oraz, ktorych uwarunkowania wynikajace z cech wlasnych miasta, procesow
historycznych oraz dynamiki rozwoju moga potegowaé te zagrozenia. Wrailiwoéé obszarow miejskich
na zmiany klimatu oraz potrzebe wzmocnienia ich odpornosci na zjawiska klimatyczne dostrzezone
zostaly przez struktury unijne i kraje czlonkowskie Unii Europejsklej, w ktérych juz od prawie dekady
powstaja strategie i plany adaptacji do zmian klimatu. Dzialania w tym zakresie podjeto réwniez
w Polsce. Realizujac polltyke UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu Rada Ministrow RP
wpaidzierniku 2013 r. przyjela opracowany przez Ministerstwo Srodowiska ,,Strategiczny P/an
Adaptacji dla sektoréw i obszarow wraz/iwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku
2030” (SPA 2020). W dokumencie tym wymieniono potrzebe ksztaltowania miejskiej polityki
przestrzennej uwzgledniajacej zmiany klimatu. Do najwiekszych osrodkow miejskich Ministerstwo
Srodowiska skierowalo propozycje wspolpracy, ktorej celem bylo opracowania planow adaptacji do
zmian klimatu.

lntencja Ministerstwa Srodowiska bylo przygotowanie unikalnego w skali europejskiej, systemowego
projektu obejmujacego swym zasiegiem terytorialnym caly kraj. Miasta przystapily do projektu na
mocy porozumien stanowiacych deklaracje udzialu w projekcie pn.,,Opracowanie planow adaptacji do
zmian klimatu w miastach powyzej 100 tys. mieszkancow" (Projekt MPA).

lnicjatorem i koordynatorem Projektu MPA jest Ministerstwo Srodowiska, a partnerami sa 44 miasta
powyzej 100 tys. mieszkancéw. Realizacje prac powierzono vvybranemu w drodze przetargu
publicznego Konsorcjum skladajacemu sie z czterech partnerow: lnstytutu Ochrony Srodowiska —
Panstwowego lnstytut Badawczego, lnstytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Panstwowego
lnstytut Badawczego, lnstytutu Ekologii Terenow Uprzemyslowionych oraz ARCADIS Polska
Sp. z o.o. Formalnie prace rozpoczeto 27 stycznia 2016 r. i realizowano przez 24 miesiace. Kazde
miasto zaangaiowane w Projekt dysponuje wlasnym dokumentem Planem Adaptacji, ktory jest
rezultatem wspélnej pracy miasta i przedstawicieli Konsorcjum. Projekt zrealizowano przy pomocy
jednolitej metody wypracowanej przez Konsorcjum i zaakceptowanej przez Ministerstwo Srodowiska.
We 44_ miastach praca nad dokumentem przebiegala \iv ustalonych etapach, obejmujacych ten sam
dla wszystkich miast zakres prac prowadzonych z zastosowaniem okreslonych metod i instrumentow
oraz z_ uwzglednieniem specyfiki miasta, jego cechy wynikajacych z lokalizacji, uwarunkowan
przyrodniczych oraz charakteru i dynamiki procesow rozvvojowych, a tak2e biorac pod uwage jego
aktualna kondycje, aspiracje oraz plany.
Miasto Gliwice przystapilo do Projektu na podstawie Porozumienia NR.DZR/U/10/2015
z Ministerstwem Srodowiska podpisanego w dniu 22 czerwca 2015 przez Prezydenta miasta Pana
Zygmunta Frankiewicza.

Proces przygotowania Planu Adaptacji przebiegal w systemie trojstronnej wspolpracy miedzy
Ministerstwem Srodowiska, Miastem Gliwice oraz Wykonawca z ramienia Konsorcjum - Arcadis Sp.
zo.o.

Celem_Planu Adaptacji miasta Gliwice jest podniesienie odpornosci miasta na zjawiska klimatyczne
przy zmieniajacych sie warunkach klimatycznych.

Plan Adaptacji zostal przygotowany we wspolpracy Zespolu Miejskiego (ZM) - przedstawicieli Miasta
oraz Zespolu Ekspertow (ZE) — Przedstawicieli Wykonawcy, przy wspoludziale licznych interesariuszy.
Wspolpraca zespolow dla uzgodnienia swoich stanowisk byla kluczowa dla przygotowania dokumentu
o charakterze strategicznym, ktory bedzie stanowil podstawe do podejmowania przez wladze miasta
decyzji, uwzgledniajacych zidentyfikowane zagroienia klimatyczne, jak rowniez specyficzne
zagrozenia miejskie bedace pochodnymi zmian klimatu. W ramach prac nad Planem Adaptacji
wykonyvvano szereg analiz, ktére pozvvolily na okreslenie giownych zagrozen klimatycznych miasta,
umozliwily ocene jego wrazliwosci na czynniki klimatyczne oraz byly podstawa wyboru najbardziej
wrazliwych sektorow i obszarow miejskich, dla ktorych przygotowane zostaly dzialania adaptacyjne

8



F l

l\ .

l

~~.

»—~

l..l

,._

__._.-7 __.__4J-._.l

__<
I

L

1.___;L__-.J

ll
._1

v
l

..J

_2..l

i
‘J

1
7 l

l4

1
1
\__.~,-_./

\__...__J

l

lnilastrukluralfiodawisia _ Polska E- *1 Fuwu“ 5°°1n°""

OPRACOWANIE Pmuow ADAPTACJI no ZMIAN KLIMATU w MIASTACH POWYZEj100 TYS. MIESZKANCOW

1 l F _ ‘liq ‘:3 \ >__i-E:%1:€j1sekie _.2_______-__22_Rzeczp°sp°Ma. .2--. 1],.‘ ,_.,;;;,g; g\:> _ _ . __ Unia Eur°pe1sk?_.m._ _

korzystne dla miasta, w szczegolnosci istotne dla poprawy jakosci 2ycia i bezpieczenstwa jego
mieszkancow.

__ __.., .._ V ____ _ _ __ __.:,
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1 Charakterystyka
Miasta Gliwice

Gliwice to czwarte najwieksze miasto wojewddztwa slaskiego pod wzgledem Iiczby
mieszkancéw. Miasto poloz'one jest w zachodniej czesci wojewédztwa slqskiego,
nad izeka Klodnica. Gliwice zajmuja 17. miejsce na liscie najwiekszych miast Polski
wedlug powierzchnii 18. miejsce pod wzgledem populacji.
Niewatpliwym atutem miasta jest tez' korzystna Iokalizacja na przecieciu autostrad
A1 i A4. Miasto kojarzone jest przede wszystkim z nowoczesnymi technologiami
i rozwojem innowacyjnych przedsiewzieé.
Gliwice to r6wniez' wainy oérodek naukowy, przede wszystkim dzieki obecnosci
Politechniki Slaskiej i licznych instytutéw badawczych. Wmiescie zlokalizowane jest
Centrum Onkologii — lnstytut im. Marii Sklodowskiej-Curie — jednostka, ktérej
potencjaf naukowy i kliniczny wykracza poza granice regionu, a nawet kraju.
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Miasto Gliwice zajmuje powierzchnie 133,9 km? i stanowi najbardziej wysunieta ku zachodowi
jednostke zespolu miast wojewodztwa slaskiego. Miasto graniczy od strony polnocnej z miastem
Pyskowice i gmina Zbroslawice, od wschodnlej z miastem Zabrze i gmina Gieraltowice, od
poludniowej z miastem Knurow i gmina Pilchowice oraz od strony zachodniej z gminami: Sosnicowice
i Rudziniec.

Gliwice polozone sa na miedzynarodowych szlakach komunikacyjnych na osi wschod — ze
skrzyzowaniem autostrady A4 z autostrada A-1. Gliwice stanowia wielofunkcyjny wezel komunikacyjny
o randze krajowej grupujacy komunikacje kolowa poprzez splot drég o znaczeniu krajovvym
iregionalnym, komunikacje kolejowa poprzez: miedzynarodowa linie kolejowa na kierunku wschod-
zachod oraz droge wodna jaka jest Kanal Gliwicki z portem érodladowym. Miasto posiada réwniez
mozliwe do vvykorzystania dla celow pasazerskich i komercyjnych lotnisko z mozliwoscia realizacji
zaplecza logistycznego.

Pod wzgledem geomorfologicznym miasto Gliwice usytuowane jest na granicy trzech mezoregionow:
Garb Tarnogorski, Wyzyna Katowicka i Obnizenie Bojszowa wchodzacych w sklad Wyzyny Slaskiej
a nastepnie Wyzyny Slasko-Krakowskiej. Pod wzgledem morfologicznym rejon Gliwic nalezy do slabo
urozmaiconych. Rzedne powierzchni terenu wahaja sie w granicach od 210 m. n.p.m (okolice Portu
Gliwickiego) do 279 m. n.p.m ( okolice Bojkowa). Obnizenie terenu przebiega z kierunku poludniowo —
wschodniego na polnocny zachéd i zwiazane jest 2 korytem rzeki Klodnicy, ktora morfologicznie
stanowi wazny element tego obszaru.‘ Srednie wyniesienie miasta wynosi 230 m n.p.m. Deniwelacje
terenu wynosza okolo 69 m. W obrebie Gliwic, glownie w poludniowo - wsohodniej czesci miasta,
dominuja antropogeniczne formy rzeZby— niecki osiadan gorniczych, zapadlisk, przekopow, hald.

Miasto Gliwice w calosci przynaleiy do zlewni rzeki Odry, odwadniane jest przez rzeke Klodnice wraz
z jej doplyvvami - Bytomka, Ostropka, Czerniawka, Potokiem Guido (Sosnickim), Potokiem Cienka,
Kozlowka. Wieksza czesé gminy Gliwice lezy w zlewni rzeki Klodnicy, a nieznaczna jej czesé w zlewni
potoku Bierawki.
W rejonie Gliwic wystepuja fragmenty dwoch zbiornikow: GZWP nr 330 — Gliwice oraz GZWP nr 332 -
Subniecka Kedzierzynsko-Glubczycka.

Na terenie miasta Gliwice wystepuja dwie formy ochrony przyrody: rezerwat przyrody — Las Dabrowa
oraz 8 pomnikow przyrody (w tym dwa pomniki przyrody nieozywionej). Rezenlvat przyrody Las
Dabrowa polozony jest na wschod od centrum Gliwic. Ochrona objetych jest ponad 76,5 ha
powierzchni — glownie leénej, wokol zas rozciaga sie otulina, liczaca ponad 232A'ha.

Tereny lesne grupuja sie glownie w polnocnej czesci miasta jako: Las Labedzki i Czechowice, Las
Zerniki, Park Kultury i Wypoczynku oraz w mniejszych kompleksach w zachodniej czesci miasta:
Brzezinka, Stare Gliwice (Las Dabrowa - rezerwat przyrody), Ostropa i Wilcze Gardlo. Parki, zielence i
skwery w obrebie miasta zajmuja ponad 168 ha, do tego dochodzi ponad 200 ha lasu komunalnego.
Najwiekszym parkiem jest park im. Boleslawa Chrobrego (ma ponad 10 ha). Drugie pod wzgledem
wielkosci sa parki: Starokozielski i im. Fryderyka Chopina, zajmujace obszary ok 6 ha.

Liczba mieszkancow Gliwic wynosi obecnie 181 3093. Pod wzgledem Iiczby mieszkancow, Gliwice sa
19. miastem Polski.

Poczawszy od roku 1996 observvowany jest staly spadek liczby mieszkancéw. Prognoza GUS
przewiduje, Ze liczba mieszkaricow Gliwic spadnie do 163 675 w 2030 roku oraz do 135 265 osob w
2050 roku. Gliwice ma ujemny przyrost naturalny wynoszacy -236. Odpowiada to przyrostowi
naturalnemu -1,30 na 1000 mieszkancow Gliwic

Zgodnie z prognozami demograficznymi coraz silniej niestety nakreslaé sie bedzie zjawisko starzenia
sie spoieczenstwa, czego skutkiem bedzie zapotrzebowanie m.in. na dzialania aktywizujace seniorow,
uslugi opiekunoze oraz osrodki 0 specjalnosci geriatrycznej.

3 stan na koniec 2017r., Bank Danych Lokalnych, GUS
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Saldo migracji wewnetrznych jak i zagranicznych na pobyt staly w miescie Gliwice na przestrzeni
ostatnich 2 lat jest ujemne (wiekszy odplyw niz naplyw).
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Na terenie miasta zarejestrowane sa liczne stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje spoleczne. Na
dzien 31 grudnia 2016r. na terenie miasta funkcjonowalo 640 organizacji. W Wsparcie dla wsparcie
dla organizacji pozarzadowych stanowi Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzadowych w Gliwicach
(GCOP).

Od 2014 roku na terenie miasta Gliwice funkcjonuje gliwicki bud2et obyvvatelski, w ramach ktorego
realizowane sq projekty ukierunkowane na poprawe jakosci Zycia na terenie poszczegolnych osiedli
jak i calego obszaru miasta.

Gliwice to jedno z najbogatszych miast aglomeracji gornoslaskiej. Rozwoj miasta oparty jest na
nowych technologiach, przemysle motoryzacyjnym oraz logistyce. Dzieki polozeniu na skrzyzowaniu
europejskich korytarzy transportowych oraz konsekwentnej proinwestycyjnej polityce wladz miasta,
preznie rozwinela sie gliwicka podstrefa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Gliwice
wyrozniaja sie nowoczesna infrastruktura miejska, liczna i dobrze wyksztalcona kadra techniczna,
potencjalem edukacyjnym oraz dobrze rozwinietym otoczeniem biznesowym.
Suma wydatkow z budzetu Gliwic wyniosla w 2016 roku 1,11 mld zlotych, co daje 6,1 tys. zlotych
w przéliczeniu na jednego mieszkanca. Oznacza to spadek wydatkow 0 21.8% w porownaniu do roku
2015. i
Gliwice w rankingu dochodow Jednostek Samorzadu Terytorialnego opracowanym przez Czasopismo
Wspolnota w 2015 roku dot. miast na prawach powiatu zajmuje miejsce 4 (na 48 miejsc) z dochodami
4533,07 zl/os. W 2015 roku miasto zajmowalo miejsce 3.

W 2017 r. Fitch Ratings potwierdzil miedzynarodowe ratingi dlugoterminowe Gliwic dla zadluzenia w
walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie ,,A-" oraz dlugoterminowy rating krajowy na poziomie
,,AA+(pol)”. Miasto osiagnelo najwyisze mozliwe wyniki, co swiadczy o jego dobrej kondycji
finansowej. Perspektywa ratingow jest stabilna.

Miasto Gliwice bardzo aktywnie pozyskuje srodki z UE przeznaczone na realizacje projektow
waznych z punktu widzenia rozwoju lokalnego. W latach 2004-2014 miasto Gliwice, miejskie jednostki
i spolki podpisaly umowy 0 dofinansowanie na kwote ok. 650 mln zl.

Miasto obecnie sklada sie z 21 osiedli (w nawiasie podano poloienie):

— Baildona (wschod)
- Bojkow (poludnie)
— Brzezinka (zachéd)
- Czechowice (polnoc)
— Kopernik (polnoc)
— 4 Ligota Zabrska (poludniowy-wschod)
- Labedy (polnoc)
— Obroncow Pokoju (pélnocny-wschod)

4 Bank Danych Lokalnych
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— Ostropa (zachod)
- Politechnika (centrum)
- Sikornik (poludnie)
- Sosnica (wschod)
— Stare Gliwice (zachéd)
— Szobiszowice (centrum)
— Srodmiescie (centrum)
— Trynek (poludnie)
— Wojska Polskiego (centrum)
— Wojtowa Wies (poludniowy-zachod)
- Wilcze Gardlo (poludniowy-zachod)
— Zatorze (wschod)
- Zerniki (wschod)

Strukture przestrzenna miasta Gliwice charakteryzuja:

- Wystepujace obszary zabudowy miejskiej na wiekszym obszarze miasta,
— Wystepowanie terenow. gorniczych,
— Obecnosé du2ych zakladéw przemyslowych i strefy ekonomicznej,
— Obecnosé Zbiornika Dzierzno Duze,
- Przebieg tras drogowych 0 znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

Struktura przestrzenna miasta wynika z jego rozwoju oraz dzialan antropogenicznych wspolczesnych.
Szkielet struktury przestrzennej miasta wyznaczaja:

- uklad komunikacyjny'(gic'>wnie autostrady A1 i A4 oraz drogi krajowe),
— linie kolejowe,
— przebieg rzeki Klodnicy,
— przebiegajace sieci elektroenergetyczne i gazowe, ktore ze wzgledu na strefy techniczne

i zagroienia wylaczaja znaczne ilosci terenow z zabudowy (tereny wyznaczone
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego).

Na potrzeby Planow adaptacji miast do zmian klimatu, terytorium miasta podzielono na szereg
obszarow, zwiazanych ze soba w sposob funkcjonalny. W Gliwicach wyrozniono:

- Zabudowe 0 wysokiej intensywnosci

Tereny te stanowia podstawowy wyroznik przestrzeni miejskiej, stanowiacy najwazniejszy fragmenty
struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta. Na zabudowe 0 wysokiej intensywnosci skladaja sie trzy
kom ponenty: zwarta zabudowa historyczna, zwarta zabudowa srodmiejska oraz osiedla mieszkaniowe
(zabudowa blokowa).

0 Zabudowa historyczna (stare miasto)

Stare miasto stanowi element osrodkowy, ktore otacza struktura Srodmiescia o szachownicowym
ukladzie (kwartaly o ulicach prostopadlych i réwnoleglych do dwoch gléwnych arterii — ul. Zwyciestwa
i Dworcowej).

Stare miasto w Gliwicach nalezy do obszaru Centrum-Srodmiescie i obejmuje istniejaca czesé rniasta
uksztaltowanego na bazie sredniowiecznego ukiadu, z otaczajaca go poiniejsza zabudowa XIX w.
Utrzymanie tej zabudowy polega na uzupelnieniach oraz dzialaniach renowacyjnych zgodnych
z zasadami ochrony konservvatorskiej.

o Zabudowa srodmiejska (kwartalowa)
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Zwarta zabudowa srodmiejska stanowi dominujacy skladniki zabudowy miejskiej. Charakteryzuje sie-
wysokim wskainikiem intensywnosci zabudowy.

Zabudowa srédmlejska Gliwic cechuje sie duza zwartoscia przestrzeni zabudowanej, glownie
o charakterze mieszkaniovvym i mieszkaniowo- uslugowym.

Zabudowa 0 wysokiej intensywnosci zabudowy o charakterze mieszkaniowo uslugowym wystepuje
wprzewazajacej czesci na terenie osiedli tj. Stare Gliwice, Kopernika, Wojska Polskiego, Trynek,
Sosnica, Zatorze. Zwarta zabudowa miejska wystepuje w centralnej czesci miasta otaczajac osiedle
Srodmiescie.

0 Osiedla mieszkaniowe — wspolczesna zabudowa blokowa

lntensywna zabudowa mieszkaniowa wystepuje przede wszystkim w centralnej czesé miasta:
Srodmiescie, Osiedie Wojska Polskiego, Sikornik, Zwirki iWigury, Trynek, Szobiszowice i Kopernika.

Zabudowa blokowa odgryvva dominujaca role w tych dzielnicach. Niemniej jednak obecne sa tak2e
inne formy budownictwa: zabudowa jednorodzinna, kamienice.

Waskie ciagi ,,komunikacyjne" w centralnej czesci miasta powoduja wzmozona ,,wra2liwosc':“ na
poryvviste wiatry (w czasie burzy i deszczow nawalnych) — np. ul. Mikolowska, Dworcowa.

Zabudowa blokowa pozostaje wrazliwa na szybkie nagrzewanie w konsekwencji fal upalow
itemperatury maksymalnej. Dodatkowo w budynkachipowyzej 4 kondygnacji (np. Osiedie Kopernika,
Sikornik, Zwirki i Wigury) pogarszaja sie warunki aerosanitarne zwiazane z przewietrzaniem.

o Zabudowe mieszkaniowa 0 niskiej intensywnosci

Do zabudowy 0 niskiej intensywnosci zaliczane sa wszystkie formy zabudowy jednorodzinnej oraz
mala zabudowa kilkurodzinna. Glownie jest reprezentowana przez rozne formy od zabudowy
jednorodzinnej, tj. szeregowej, atrialnej, bliiniaczej i hybrydowej poprzez zabudowe domami
indyw_idualnymi wolnostojacymi, a takie zabudowe rozproszona, siedliskowa. Podzial wewnetrzny
zabudowy 0 niskiej intensywnosé obejmuje zabudowe jednorodzinna lntensywna i ekstensywna oraz
zabudowe rozproszona, siedliskowa.
Zgodnie z zapisami ,,Studium...” istniejace tereny zabudowy mieszkaniowe] 0 niskiej i sredniej
intensywnosci zabudowy stanowia 9,7% (785,5 ha) powierzchni miasta. Dodatkowo ok. 350 ha (4,3%
powierzchni miasta) przewidziano na projektowane tereny zabudowy mieszkaniowe] 0 niskiej i sredniej
intensywnosci zabudowy.

Na obszarze Gliwic poza obszarem srédmiescia i na obrzezach dominuje zabudowa o niskiej
intensywnosci, wie|o- i jednorodzinna. Na obszarze osiedli Wilcze Gardlo, Zerniki, Brzezinka i Ostropa
dominuje zabudowa 0 niskiej intensywnosci z terenami mieszkaniowymi. Najwieksze zespoly
zabudowy jednorodzinnej grupuja sie w rejonach: Bojkowa, Wéjtowej Wsi, Ostropy, Wilczego Gardla,
Brzezinki. Czechowic, Zernik i Podlesia. Na obszarze osiedla Zatorze powstaja domy jednorodzinne
i bliiniacze, a na osiedlu Stare Gliwice kompleks domow w zabudowie szeregowej.

Najwieksze zespoly zabudowy jednorodzinnej ekstensyvvnej grupuja sie w rejonach: Bojkowa,
Wojtowej Wsi, Ostropy, Wilczego Gardla, Brzezinki, Labedy Niepaszyc, Czechowic, Zernik i Podlesia
W rejonach tych dominujaca forma zabudowa jest zabudowa mieszkaniowa indyvvidualna na dzialkach
o powierzchni powyzej 500m-’-.

0 Obiekty i tereny uslug publicznych (duie, wyodrebniajqce sie w ukladzie przestrzennym
miasta kompleksy uslugowe ze znaczacym udzialem zieleni)

Do wyrozniajacych sie w tkance miejskiej Gliwic kompleksow uslugowych z duzym udziaiem zieleni
zaliczono m.in.: Miasteczko Akademickie wraz z obiektami Politechniki Slaskiej, Centrum Onkologii -
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lnstytut im. Marii Sklodowskiej-Curie Oddzial w Gliwicach, Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach, Hala
Gliwice.

~ Tereny produkcyjne, bazy skladowe i magazynowe, w tym tereny kolejowe

W Gliwicach do obszarow na ktorych wystepuje znaczna koncentracja miejsc poprzemyslowych
zaliczyé nalezy te na osiedlach: Labedy, Kopernika, ‘Srodmiescie, Baildona, Trynek, Sosnica, Ligota
Zabrska. Ogolnie powierzchnia obszarow przeznaczonych do rewitalizacji wynosi 1 113,48 ha, co
stanowi 8,30% ogolnej powierzchni miasta.

Na obszarze miasta Gliwice dziala Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna — Podstrefa Gliwicka.
Jest jedna z czterech podstref wchodzacych w sklad KSSE Jej laczna powierzchnia to 389 ha,
najwiekszy obszar polozony jest przy DK 88, a dwa mniejsze — w sasiedztwie wezla A1 i A4 (w rejonie
ulicy Bojkowskiej i Okreznej) oraz w okolicach Pola Labedy. W ramach strefy dziala ponad 60 firm,
reprezentujacych branze motoryzacyjna, metalowa, budowlana, maszynowa, elektroniczna
ilogistyczna. Wsrod nich sa General Motors Manufacturing Poland (fabryka Opel), NGK Ceramics
Polska, Vlassenroot Polska, Z\NS Silesia, Mapei Polska, Roca Polska i Mecalux.

0 Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta nowym elementem sa wielkopowierzchniowe obiekty
handlowe stanowiace wydzielone obszary wrazliwosci miasta. Do najwiekszych obiektow wmiescie
nalezaz

— Park Handlowy Arena, al. Jana Nowaka Jezioranskiego 1,
— Centrum Handlowe Europa Centralna, ul. Pszczynska 315,
— Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1,
— Auchan, ul. Rybnicka 207.

Ponadto w miescie dzialaja lipzne sklepy sieci: Tesco, Biedronka, Lidl, Netto. g

v Osnowe przyrodnicza miasta w tym tereny roinorodnosci biologicznej (zostala opisana
w punkcie 1.1.3 niniejszego opracowania)

o Tereny otwarte

Tereny otwarte stanowia obszary niezabudowane lub 2 pojedyncza zabudowa rozproszona.
Przewazaja na nich pola uprawne oraz nieuzytki. Zlokalizowane sa glownie na obrzezach miasta.
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2 Powiazanie Planu
Adaptacji

z dokumentami
strategicznymi

i planistycznymi
Realizacja Planu Adaptacji do zmian klimatu wymaga zapewnienia jego spojnosci
z dotychczasowa polityka rozwoju kraju, regionu i Miasta, wyraiona w dokumentach
strategicznych i planistycznych. Plan Adaptacji do zmian klimatu miasta Gliwice nie
zastepuje tylko stanowi ich niezbedne uzupelnienie w kontekscie niezbednych
dzialan adaptacyjnych
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2.1 DOKUMENTY KRAJOWE
Opracowanie Planu Adaptacji wynika ze Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorow i obszarow
wraz"/iwych na zmiany klimatu do roku 2020 2 perspektywq do roku 2030 (SPA 2020), w ktérym
wskazuje sie na potrzebe podejmowania adaptacji w miastach. SPA 2020 realizuje zapisy ,,Bialej
ksiegi. Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy dzialania" bedqcej odpowiedziq UE na przyjety
w 2006 r. na forum Ramowej Konwencji Narodow Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNCCC)
,,Program dzialan z Nairobi w sprawie oddzialyvvania, wrazliwosci i adaptacji do zmian klimatu".

W SPA 2020 miasta uznaje sie za szczegolnie wrazliwe na zmiany klimatu, zarowno ze wzgledu na
koncentracje ludzi, wage miast w ksztaltowaniu sytuacji spoleczno-gospodarczej kraju, ale takze
zuwagi na potegowanie skutkow zmian klimatu w miastach poprzez ,,negatywne oddzialywanie
antropopresji na srodowisko". Projekt w ramach, ktorego powstal Plan Adaptacji jest realizacjq przez
Ministra Srodowisko zapisow SPA 2020 — kierunku dzialan 4.2. - miejska polityka przestrzenna
uwzg/edniajqca zmiany klimatu, dzialania 4.2.1 Opracowanie miejskich planow adaptacji
z uwzglednieniem zarzqdzania wodami opadowymi (Iub uwzglednienie komponentu adaptacyjnego
w innych dokumentach strategicznych i operacyjnych).

Plan Adaptacji powiqzany jest w szczegolnosci ze Strategiq na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
(SOR), Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) oraz Krajowq Politykq
Miejska do 2020 roku (KPM). W SOR w obszarze srodowiska wskazuje sie dzialania sluzqce
przystosowaniu sie do skutkow suszy, przeciwdzialaniu skutkow powodzi, ochronie zasobow
wodnych. Jednym z dzialan jest takze ,,rozwo'j infrastruktury zielonej i blekitnej obszarow
zurbanizowanych, w celu zachowania lqcznosci przestrzennej wewnqtrz tych obszarow i z terenami
otwartymi oraz wspomagania procesow adaptacji do zmian klimatu." Plan Adaptacji zawiera dzialania
pokryvvajqce sie z dzialaniami SOR.

Sposrod szesciu celow polityki przestrzennej kraju wyrazonej w KPZK dwa odnoszq sie do
problematyki adaptacji do zmian klimatu: (1) Ksztaltowanie struktur przestjzennych wspierajqcych
osiqgniecie i utrzymanie wysokiejjakosci srodowiska przyrodniczego i wa/oroi’/v krajobrazowych Polski
oraz (2) Zwiekszenie odpornosci struktury przestrzennej na zagrozenia naturalne (...). Plan Adaptacji
takze ukierunkowany jest na poprawe jakosci srodowiska przyrodniczego w miescie oraz zwiekszenie
odpornosci miasta na zagrozenia zwiqzane ze zmianami klimatu.

Krajowa Polityka Miejska odnosi sie wprost do adaptacji do zmian klimatu. Dzlalania, w niej zawarte
sq realizowane przez rzqd i odnoszq sie glownie do regulacji prawnych i wspierania i koordynowania
dzialan adaptacyjnych w miastach. W Polityce jako jedno z dzialan wpisano ,,Minister wlasciwy ds.
srodowiska opracuje plany adaptacji do zmian klimatu dla miast powyzej 100 tys. mieszkancow", tak
wiec Plan Adaptacji jest takze realizacjq zapisow Polityki Miejskiej. j

2.2 DOKUMENTY REGIONALNE I LOKALNE
Realizacja Planu Adaptacji do zmian klimatu wymaga zapewnienia spojnosci Planu z politykq rom/voju
miasta, wyrazonq w dokumentach strategicznych i planistycznych. Plan Adaptacji do zmian klimatu
Miasta Chorzowa jest spojny z dokumentami strategicznymi i operacyjnymi opracowanymi zarowno
dla miasta, jak i dla wojewodztwa slqskiego, stanowiqc ich niezbedne uzupelnienie w kontekscie
adaptacji.

Wsrod dokumentow samorzqdu wojewodztwa slqskiego, istotnych z punktu widzenia tworzenia Planu
Adaptacji nalezy wymieniéc V

— Strategie Rozwoju Wojewodztwa Slqskiego Slqskie 2020+,
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- Program Ochrony Srodowiska dla Wojewodztwa Slqskiego do roku 2019 z uwzglednieniem
perspektywy do roku 2024,

— Plan zagospodarowania przestrzennego Wojewodztwa Slqskiego.

Sposrod dokumentow okreslajqcych i wdrazajqcych polityke rozwoju Miasta Gliwice ze wzgledu na
powiqzanie z problematykq adaptacji istotne sq nastepujqce dokumenty:

— Zaktualizowana Strategia Zintegrowanego i Zrownowazonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku
2022,

— Program ochrony srodowiska dla miasta Gliwice na lata 2016-2020,

— Strategia Rozwiqzyvvania Problemow Spolecznych Miasta Gliwice na lata 2016-20125,

— Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice,

— Gliwicki Program Rewitalizacji do roku 2023.

Ponadto zagadnienia powiqzane ze zjawiskami klimatycznymi, ktorych dotyczy Plan Adaptacji
wystepujq w dokumentach:

- Aktualizacja ,,Zalo2en do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektrycznq i paliwa gazowe
dla miasta Gliwice”,

— Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gliwice,
— Ekspertyza dotyczqca mozliwych do przeprowadzenia dzialan hydrotechnicznych, majqcych

na celu ochrone przed powodziq terenow polozonych na obszarach granicznych Gminy
Gieraltowice i Miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Klodnicy na terenie Miasta Gliwice
(2012).

Wymienione dokumenty miasta Gliwice zawierajq cele i dzialania, ktore bezposrednio lub posrednio
majq zwiqzek ze zmianami klimatu i odnoszq sie do jakosci zycia oraz poszczegolnych sektorow
funkojonowania miasta.

Do najistotniejszych zagadnieri ujetych w tych dokumentach i bezposrednio powiqzanych z tematykq
Planu Adaptacji nalezq:

4- problem zanieczyszczenia powietrza (smogu),

— emisja zanieozyszczen ze srodkow transportu i zwiekszajqca sie liczba pojazdow
mechanicznych,

— zagrozenie powodziq od strony rzeki Klodnicy dla wybranych czesci miasta,

— zagrozenie lokalnymi podtopieniami dla wybranych czesci miasta.

lnne zagadnienia, ktore odnoszq sie do potencjalu miasta i ktére mogq mieé znaczenie w przypadku
wystqpienia negatyvvnych skutkow zmian klimatu to: "

- problemy spoleczne, , , narastanie liczebnosci grup vvymagajqcych wsparcia, starzenie sie
' spoleczenstwa, wzrost zapotrzebowania na uslugi zdrowotne i opiekuricze,

— wystepowanie zasobow mieszkaniowych charakteryzujqcych sie niezadawalajqcym stanem
technicznym,

— wystepowanie zdegradowanych terenow poprzemyslowych.

Dokumenty strategiczne i planistyczne Miasta Gliwice byly pomocne w wyborze glownych sektoréw
dzialalnosci miasta, ktore sq szczegolnie wrazliwe na zmiany klimatu, a takze w ocenie ryzyka
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zwiqzanego ze zmianami klimatu oraz w zaplanowaniu dzialan, ktore odnoszq sie do glownych
zagrozeri wystepujqcych w Gliwicach.

\

|

\
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3 Metoda opracowania
Planu AC|3ptaC_|I

Plan adaptacji po raz piewvszy kompleksowo identyfikuje zagroienia wynikajqce ze
zmian klimatu oraz dobiera konkretne rozwiazania adaptacyjne. Jednolita, ale
elastyczna metodyka dla wszystkich Partneréw projektu zapewnia spéjnoéé
strukturalnq poszczegélnych Planéw adaptacji, pozwolila jednak uwzglednié cechy
indyvvidualne Gliwic. Szczegélnie cenne w tym zakresie byiy wspéipraca zespolu
ekspertéw z zespoiem miejskim oraz zapewnienie udziaiu interesariuszy.

gi

vffv

'\1\w..<. »~fi Y* ‘|- ‘~‘~2¥~‘,1‘ ‘T’!

}
<=';j5.,;;1-- <'

WCWQW%LSi4’(
wfefiimafl

I

,lii~.z

\
J

i
I
\
I1

1
|
1



i 1

J

ffl
-.|

7§_-fJ

"T
Li

-—»
ii

i

ii

1

i

i

_)

i

-\

i
_.J

L___“_i

'\

i

ii
i
i

A

I
J

i i _ _ UUS G _ . _ . _ ___ ._ . , - __._____L__:'I11LbI‘_!‘§l\‘~, Aiiiiér - - —i».--—~ ~~ ~* ~ »~» ~ » i —'— _ Egrgopejgkie RZQCZPOSPOIIIB ___ Y51<|\a:‘x>-.\':.~\;\u Unfifiuropejska
‘ lnfr-utmkmrn I Sroduwishc» — Polska ‘iii-is F““d‘“" 59°]"°"“

77
OPRACOWANIE PLANOW ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU W MIASTACH POWYZE] 100 TYS. MIESZKANCQW

Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Gliwice opracowano wediug metody jednolitej i wspolnej dla
wszystkich miast biorqcych w Projekcie. Uwzglednia ona wytyczne Ministerstwa Srodowiska zawarte
w "Podroczniku adaptacji dla miast“. Podstawowym zaiozeniem metodycznym przyjgtym do
opracowania Planu Adaptacji byi podziai pracy nad dokumentem rozioiony na szeéé etapéw (Rys. 1).
Pozwoliio to na stopniowe budowanie Planu Adaptacji oraz integracje prac zespoiu eksperckiego
zzespoiem miejskim, a takie na systematyczne wiqczanie interesariuszy reprezentujqcych rozne
grupy i érodowiska miejskie.

J» F»if_,/

<1 <1
Rys. 1. Etapy opracowania Planu Adaptacji

Metoda opracowania Planu Adaptacji posiugiwaia sie przyjetq terminologiq, uzgodnionq przez
Konsorcjum i zaakceptovyanq przez Ministerstwo Srodowiska. Zgodnie z tym, podstawowymi
pojeciami sq:

zagrozenie dla ludnosci miasta, srodow|ska przyrodniczego, zabudowy | mfrastruktury oraz
zjawiska atmosferyczne, a takie wynikajace z nich zjawiska pochodne, ktére stanowiq

_gospodarki
stopiefi, wjakim miasto podlega wpiywowi zjawisk klimatycznych. Wrailiwoéé zaleiy od
charakteru struktury przestrzennej miasta ijej poszczegolnych elementéw, uwzglednia
populacje zamieszkujqca miasto, jej cechy oraz rozkiad przestrzenny. Wrailiwoéé jest
rozpatrywana w kontekécie wpiywu zjawisk klimatycznych, przy czym wpiyw ten mo2e byé
bezpoéredni i poéredni.
materialne i niematerialne zasoby miasta, ktére mogq siuzyé do dostosowania
i przygotowania sie na zmiany klimatu oraz ich skutki. Potencjai adaptacyjny tvvorzy:
zasoby finansowe, zasoby ludzkie, zasoby instytucjonalne, zasoby infrastrukturalne,
zasoby wiedzy.
stopiefi, wjakim miasto nie jest zdolne do poradzenia sobie z negatywnymi skutkami
zmian klimatu. Podatnoéé zaleiy od wrailiwoéci miasta na negatywne skutki zmian klimatu
oraz potencjaiu adaptacygnego.

Proces opracowania Planu Adaptacji realizowany w szeéciu etapach pozwolii na uzyskanie
konkretnych rezultatow, stanowiqoych produkty poérednie. W ostatnim etapie produkty te posiuiyiy do
sformuiowania ostatecznej postaci Planu Adaptacji.

Plan Adaptacji skiada sie z dwoch zasadniczych czeéci - diagnostycznej i programowej. Czeéé
diagnostyczna zbudowana jest na podstawie analizy informacji zawartych w dokumentach
planistycznych i strategicznych Miasta, danych meteorologicznych hydrologicznych , danych
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statystycznych i przestrzennych oraz ocenach i vvynikach przeprowadzonych analiz eksperckich
prezentowanych ponizej.

1) Analiza zjawisk klimatycznych i ich pochodnych. W anaiizie uwzgiodnione zostaiy
wybrane zjawiska klimatyczne i ich pochodne, ktore mogq stanowié zagrozenie dla Miasta, np.
upaiy, wystopowanie MWC, mrozy, intensyvvne opady, powodzie, podtopienia, susze, opady
éniegu, poryvvy wiatru, burze oraz koncentracja zanieczyszczefi powietrza. Charakterystyko
zmian klimatu opracowano na podstawie danych meteorologicznych i hydrologicznych z lat
1981-2015 pozyskanych z IMGW-PIB. Analizy uwzgiodniaiy rowniez trendy przysziych
warunkow klimatycznych w horyzoncie do 2030 i 2050 - scenariusze klimatyczne
uwzglodniajqce dwa scenariusze emisji gazow cieplarnianych (RCP4.5 i RCP8.5). Wyniki
tych analiz daiy podstawo do opracowania listy zjawisk i ich pochodnych, stanowiqcych
zagrozenie dla miasta oraz okreéienia ekspozycji miasta na te zagrozenia.

2) Ocena wrazliwoéci miasta na zmiany klimatu. Wrazliwoéé miasta byia anaiizowana
poprzez analize wpiywu zjawisk klimatycznych na poszczegélne obszary miasta oraz sektory
miejskie. W przyjetej metodzie pod pojeciem sektor/obszar rozumie sio - wydzielone} czeéé
funkcjonowanie miasta wyroznionq zarowno w przestrzeni, jak i ze wzgledu na okreélony typ
aktywnoéci spoieczno-gospodarczej lub specyficzne problemy. Dla oceny wrazliwoéci
sektorow/obszarow dokonano ich zdefiniowania poprzez komponenty, pozwalajqce uchwycié
funkcjonowanie miasta. Na kazdy sektor/obszar skiadaé moze sio kilka komponentéw.
Struktura sektora/obszaru wyrazona przez zbior specyficznych komponentow odzwierciedla
charakter miasta. Oceniono wrazliwoéé kazdego z sektoréw i obszaréw miasta na zjawiska
klimatyczne. Okreélenie poziomu wrazliwoéci sektoréw/obszarow wraz z wrazliwymi
komponentami miasta skiadajqcymi sie na te sektory/obszary ,pozwoliio na wybér czterech
z nich najbardziej wraziiwych na zmiany klimatu. Wybor ten zostai dokonany wspolnie przez
ZM i ZE w trybie warsztatowym, co umozliwiio rzetelne i obiektywne wyodrebnienie ich ze
zbioru ocenianych sektoréw z uwzglednieniem specyficznych warunkow lokalnych.

3) Okreélenie potencjaiu adaptacyjnego miasta. Potencjai adaptacyjny zostai zdefiniowany
w oémiu kategoriach zasobow: (1) moziiwoéci finansowe, (2) przygotowanie siuzb, (3) kapitai
spoieczny, (4) mechanizmy informowania i ostrzegania o zagrozeniach, (5) sieé i wyposazenie
instytucji i placéwek miejskich, (6) organizacja wspoipracy z gminami sqsiednimi w zakresie
zarzqdzania kryzysowego, (7) systemowoéé ochrony i ksztaitowania ekosystemow miejskich,_
(8) zaplecze innowacyjne: instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, firmy ekoinnowacyjne. L
Zasoby te sq niezbodne zarowno w przypadku koniecznoéci radzenia sobie z negatywnymi
skutkami zmian klimatu, jak i do wykorzystania szans, jakie powstajq w zmieniajqcych sio
warunkach klimatycznych. Ocena potencjaiu adaptacyjnego byia niezbedna do oceny
podatnoéci miasta na zmiany klimatu, a takze zostaia wykorzystana w planowaniu dziaiafi
adaptacyjnych.

4) Ocena podatnoéci miasta na zmiany klimatu. Ocena podatnoéci miasta, jego sektorow
oraz ich komponentow zostaia przeprowadzona w oparciu 0 analizy skutkow zmian klimatu
wmieécie (zjawisk klimatycznych i ich pochodnych), oceny wrazliwoéci i oceny potencjaiu
adaptacyjnego. Im wioksza wraziiwoéci i mniejszy potencjai adaptacyjny, tym wyzsza
podatnoéé.
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Rys. 2. Schemat oceny podatnosci na zmiany klimatu

5) Analiza ryzyka. Analizy dokonano w oparciu o ustalenie prawdopodobieristwa wystqpienia
zjawisk klimatycznych stanowiqcych najwieksze zagrozenie dla miasta oraz przewidywanych
skutkéw wystqpienia tych zjawisk. Poziom ryzyka oceniono w czterostopniowej skali (bardzo
wysoki, wysoki, srednie, niskie). Ocena uwzgiedniaia sektory wybrane jako najbardziej
wraziiwe na zmiany klimatu. Wyniki oceny analizy ryzyka dla tych sektorow wrazliwych
wskazujq te komponenty w sektorach dla ktorych ryzyko oszacowano na poziomie bardzo
wysokim i wysokim i dla nich planowane dziaiania adaptacyjne bedq miaiy najwiekszy
priorytet.

Czesé diagnostyczna zawiera analize i ocene zjawisk klimatycznych i ich pochodnych podatnosci
miasta na zmiany klimatu, ktére majq wpiyw na funkcjonowanie miasta. Ocena wrazliwosci i analiza
potencjaiu adaptacyjnego pozwoliiy na zdefiniowanie podatnosci na zmiany klimatu. W czesci
diagnostycznej wykorzystano wczesniejsze i biezqce prace zwiqzane z wvv. zagadnieniami oraz
uwzgledniono wszystkie cechy specyficzne miasta i zagadnienia majqce wpiyw na ksztaitowanie jego
adaptacyjnosci.
Na podstawie diagnozy opracowano:

1) Wizja, cel nadrzedny i cele strategiczne Planu Adaptacji do zmian klimatu
2) Dzialania adaptacyjne skladajqce sie na opcje adaptacji. Dziaiania adaptacyjne zostaiy

podzielone na trzy grupy (1) dziaiania techniczne, (2) dziaiania organizacyjne, (3) dziaiania
informacyjno-edukacyjne.
Zidentyfikowane dziaiania wiqzq sie z kluczowymi projektami, ktore pomogq miastu przystosowaé
sie do zmian klimatu, obnizajqc jego podatnosé na zagrozenia klimatyczne i pochodne tych zmian.
Ustalenie wariantowych list dziaiarfi adaptacyjnych, ktérych celem jest redukcja zidentyfikowanych
ryzyk przygotowano na podstawie wynikow analizy ryzyka. Na podstawie tych wynikow, dla
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kazdego zagrozenia zwiqzanego ze zmianami klimatu, zdefiniowano iiste dziaiafi adaptacyjnych,
skiadajecq sie na opcje, ktora przyczyniaje sie do zwiekszenia odpornosci miasta. Listy te
stanowiaj opcje adaptacji, i zostaiy poddane analizie wielokryterialnej oraz ocenie kosztow
i korzysci. Doboru dziaiari adaptacyjnych dokonano tak, aby kazdy cel adaptacyjny byi osiajgniety
w optymainy sposob z uwzglednieniem kryteriow odnoszqcych sie do zrownowazonego rozwoju,
efektywnosci kosztowej oraz synergicznego oddziaiywania efektow dziaiania w ograniczaniu
rowniez innych zagrozeri srodowiskowych. Dokonanie wyboru listy dziaiafi adaptacyjnych
zzastosowaniem analizy wielokryterialnej oraz jej optymalizacja przy zastosowaniu analizy
kosztéw i korzysci pozwoliio na przyjecie ostatecznej opcji dziaiafi adaptacyjnych dla miasta.

Wdrazanie Planu Adaptacji. Dla realizacji wybranej opcji adaptacji wskazano podmioty
wdrazajqce, zaproponowano potencjalne zrodia finansowania, okreslono zasady i wskazniki
monitoringu realizacji Planu Adaptacji oraz okreélono sposob i wskazniki ewaiuacji Planu
Adaptacji.
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4 Udziai spoieczefistwa
w opracowaniu Planu

Adaptacj i
Udziai spoiecznosci iokalnej w tworzeniu Planu Adaptacji jest niezbedny dla
skutecznego wdrazania tego dokumentu. Plan Adaptacji powstai przy wspoiudziale
interesariuszy adaptacji w miescie. Dysponujq oni unikatowq wiedzq na temat
codziennego funkcjonowania miasta, jego problemow ilokalnej specyfiki. Udziai
mieszkaficéw w planowaniu adaptacji przyczynia sie podniesienia poziomu
swiadomosci klimatycznej i do zwiekszenia akceptacji spoiecznej podejmowanych-
dziaiafi.. .
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Plan Adaptacji dla Gliwic powstal z wykorzystaniem metody partycypacyjnej. Prace nad
przygotowaniem dokumentu prowadzone byly w scislej wspolpracy z Zespolem Miejskim oraz
zzidentyfikowanymi interesariuszami, ktérzy zostali zaangazowani w proces opracowyvvania
dokumentu.

lnteresariuszami Planu Adaptacji sq przedstawiciele Urzedu Miasta, odpowiedzialni za poszczegolne
sektory miasta oraz przedstawiciele mieszkancow, organizacji pozarzqdowych, jednostek naukowych
iuczelni wyzszych, przedstawicieli administracji niezespolonej (m.in. RDOS, RZGW) i zespolonej
(WIOS, PSP, Policji, WlTD). lnteresariuszami sq takze przedstawiciele przedsiebiorcow, ktorych
dzialalnoso gospodarcza moze zostaé zaklocona w zwiqzku z zagrozeniami klimatycznymi lub, na
ktérych dzialalnosé moze wplynqé Plan Adaptacji oraz przedstawiciele podmiotow bedqcych
potencjalnymi sprawcami zagrozen lub przyczyniajqcymi sie do ich wzmocnienia.

lnteresariusze, w tym przedstawiciele mieszkancow, brali udzial w spotkaniach warsztatovvych
ikonsultacyjnych, organizowanych na poszczegélnych etapach prac nad Planem Adaptacji, zgodnie
z przyjetq metodq. Lista interesariuszy przedstawiona zostala w zalqczniku 1.

Tab. 1. Spotkania konsultacyjne w procesie opracowania Planu Adaptacji
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Rezultaty A ustalemiav

1. Spotkanie inicjujqce
02.02.2017r.

Zapoznanie zespolu miejskiego
(ZM) 2 tematykq zmian klimatu i
adaptacji do skutkéw zmian klimatu
oraz metodq opracowania Planu
Adaptacji. Zapoznanie

Zbudowanie pozytywnych relacji i
zaangazowania ZM
Ustalenie zasad wspélpracy - regulamin;
Ustalenie ostatecznego harmonogramu ‘
prac
Zebranie informacji o sytuacji miasta
Zebranie infomwacji o oczekiwaniach
Urzedu Miasta odnosnie dzialan
adaptacyjnych i samego dokumentu
Zebranie informacji o interesariuszach

l
l

2. ' Warsztaty nr1
17.05.2017r.

Uzgodnienie wizji i celu 4
nadrzednego Planu Adaptacji;
Zaprezentowanie wynikow analiz w
zakresie ekspozycji miasta na
zjawiska klimatyczne i oceny
wrazliwosci miasta na zmiany
klimatu;
Uzgodnienie wnioskow z analizy
wrazliwosci miasta na zmiany
klimatu i wybor najbardziej
wrazliwych 4 sektorow/obszarow;
Zebranie informacji na potrzeby
okreslenia potencjalu
adaptacyjnego miasta

Zatwierdzenie wyboru 4 sektorow o
najwiekszej wrazliwosci na skutki zmian
klimatu
Zatwierdzenie wizji i celu nadrzednego '
Planu Adaptacji dla Gliwic
Zebranie informacji na potrzeby okreslenia
potencjalu adaptacyjnego Gliwic

I

1

3. Warsztaty nr 2
6.10.2017r.

Podsumowanie wynikéw prac nad
Planem Adaptacji dla Gliwic —
diagnoza zagrozen klimatycznych,
vvyniki analizy podatnosci i analizy
ryzyka
Weryfikacja oceny konsekwencji
zagrozen dla Gliwic
Wybor komponentow 0
najwyzszych poziomach ryzyka
ldentyfikacja szans dla Gliwic
wynikajqcych z przewidywanych
zmian warunkéw klimatycznych

Weryfikacja analizy ryzyka dla Gliwic
Uzasadnienie zmian argumentami i
potwierdzenie przykladami
Zidentyfikowanie szans dla Gliwic
wynikajqcych ze zmian klimatu

F" Warsztaty nr 3
6.04.2017r.

Podsumowanie dotychczasowych
rezultatow prac nad Planem
Adaptacji
Zaprezentowanie list dzialan
adaptacyjnych (opcji adaptacji)
Zebranie uwag dot.

Uzgodnienie i doprecyzowanie list dzialan
adaptacyjnych dla Gliwic

l
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Wlqczenie w proces planowania dzialan adaptacyjnych i podejmowania decyzji interesariuszy
umozliwilo rownoczesne budowanie swiadomosci oraz pozyskanie akceptacji dla dzialan wskazanych
w Planie Adaptacji. '

27



5 Diagnoza
Szczegdlowa i rzetelna diagnoza probleméw jest niezbedna dla przygotowania
kompleksowego planu ich rozwiazywania, odpowiadajacego na zagrozenia plynace
z postepujqcych zmian klimatu. Diagnoza plzeprowadzona zostala na podstawie
historycznych pomiaréw meteorologiczno-hydrologicznych, opracowafi naukowych,
czy modelowych scenariuszy spodziewanych zmian klimatycznych, a poparta
konsultacjami z lnteresariuszami. W dalszym etapie prac pozwolila na wybor
zestawu dzialafi adaptacyjnych skutecznie zwiekszajqcych odpomosié Miasta na
zmiany klimatu.
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5.1 GLQWNE ZAGROZENIA WYNIKAJACE ZE ZMIAN KLIMATU

Szczegolowa analiza danych klimatycznych ihydrologicznych z wielolecia umozliwila ocene
ekspozycji miasta na zmiany klimatu przy uwzglednieniu wybranych wskaznikow charakteryzujqcych
zjawiska klimatyczne . Wyniki oceny stanowiq podstawe wskazania ekstremalnych zjawisk
klimatycznych i ich pochodnych bedqcych najwiekszym zagrozeniem dla mieszkancow i sektorow
miasta.

Z przeprowadzonych analiz wynika, iz glownymi zagrozeniami klimatycznymi w Gliwicach sq:

- Wzrost temperatury maksymalnej powietrza

— Wystepowanie fal gorqca i dni upalnych

— Wystepowanie dlugotrvvalych okresow bezopadowych w polqczeniu z temperaturq
maksymalnq powyzej 25°C

— Wystepowanie lokalnych, naglych powodzi miejskich powodujqcych zalanie lub podtopienie
terenu w wyniku wystqpienia silnego, krétkotrwalego opadu deszczu o duzej wydajnosci

— Wystepowanie Iiczby dni z burzq, powodujqcych znaczne straty w postaci uszkodzonych
drzew, budynkow,

- Wzrost koncentracji zanieczyszczen powietrza oraz wystepowania smogu.

Zjawiska te stanowiq powazne zagrozenie dla prawidlowego funkcjonowania miasta oraz zdrowia
izycia jego mieszkancow. Znajduje to jodzwierciedlenie w obsen/vowanych wwieloleciu 1981-2015
zmianach warunkéw klimatycznych.

Prognozy zmian klimatu dla Gliwic na podstawie modeli klimatycznych, opracowanych na podstawie
danych meteorologicznych z wielolecia 1981-2015, wskazujq, ze w perspektyvvie roku 2050 nalezy sie
spodziewaé poglebienia tendencji zmian omawianych zjawisk klimatycznych zaobsen/vowanych
w przeszlosci. Modele wskazujq, ze: i Z

1) Do roku 2050 przewidywane jest zwiekszenie Iiczby dni upalnych oraz wiekszego natezenia fal
upalow. Prognozowany jest znaczqcy wzrost liczby dni gorqcych i wydluzenie tn/vania okresow
z maksymalnq temperaturq dobowq przekraczajqcq 25°C. Wrosnie takze liczba dni z temperaturq
minimalnq >20°C (tzvv. nocy tropikalnych).

2) Prognozowana jest tendencja spadkowa niekorzystnych zjawisk zwiqzanych z wystepowaniem
niskich temperatur w okresie zimowym. Liczba dni mroznych z temperaturq maksymalnq ponizej
0°C oraz liczba dni z temperaturq minimalnq ponizej -10°C ulegnie zmniejszeniu.

3) Prognozowana liczba dni z przymrozkiem w ciqgu roku ulegnie zmniejszeniu, w szczegolnosci
zmniejszy sie ilosé okresow z przymrozkiem, tn/vajqcych przynajmniej 5 dni. Prognozowane jest
zmniejszenie sie Iiczby dni z przejsciem temperatury przez 0°C.

4) Prognozowane jest znaczqce zmniejszenie sie wartosci indeksu stopniodni dla temperatury
srednio dobowej <17°C oraz nieznaczne zwiekszenie wartosci indeksu stopniodni dla -temperatury
srednio dobowej >27°C, co oznacza zmniejszone zapotrzebowanie na energie w miesiqcach
zimowych i zwiekszone w miesiqcach letnich.

5) Przewidywany jest wzrost zarowno Iiczby dni z opadem, jak i wysokosé rocznej sumy opadéw
atmosferycznych w horyzoncie do roku 2050, na co bedzie miala wplyvv wysokosé opadow
zwlaszcza chlodnej pory roku.



6) Wystqpienie opadu ekstremalnego w horyzoncie do roku 2050 wzrasta, co wyraza sie zwiekszonq
liczbq dni z opadem 210 mm i 220 mm.

7) Zagrozenie suszq w horyzoncie do roku 2050 prognozy nie wskazuje na istotne zmiany.

Szczegolowa charakterystyka zagrozen wynikajqcych dla miasta ze zmian klimatu, zostala
przedstawiona w zalqczniku 2. _

5.2 WRAZLIWOSC MIASTA NA ZMIANY KLIMATU
W Gliwicach najbardziej wrazliwymi sektorami sq:

1. Sektor gospodarki wodnej, w ktorym podsystemy zaopatrzenia w wode i gospodarki
sciekowej sq wrazliwe wobec 15 rodzajow zjawisk klimatycznych i im pochodnych (w tym
w stopniu wysokim wobec 3 zjawisk, w stopniu srednim wobec 11 rodzajow zjawisk). Wplyw
na wybor tego sektora jako szczegolnie wrazliwego ma takze zidentyfikowana duza
wrazliwoso gospodarki wodami odpadowymi z uwagi na jej znaczq wrazliwosé na ekstremalne
zjawiska opadowe, a takze powodzle od strony rzek oraz powodzie nagle (miejskie).

, 2. Sektor energetyki, w ktorym podsystem elektroenergetyczny i podsystem cieplowniczy
wykazujq sredniq i niskq wrazliwosé wobec wiekszosci zjawisk klimatycznych i ich
pochodnych a podsystem zaopatrzenia w gaz cechuje sie niskq wrazliwosciq na fale zimna.

3. Sektor transportu obejmujqcy komponenty: transport drogovvy, transport szynowy, transport
lotniczy, transport wodny srodlqdowy, transport publiczny miejski uznano jako wrazliwe na
nieomal wszystkie zjawiska klimatyczne i ich pochodne.

4. Sektor zdrowie publiczne, w ktérym wyodrebniono populacje miasta, osoby > 65 roku zycia,
dzieci < 5 roku zycia, osoby przewlekle chore (choroby ukladu krqzenia i ukladu
oddechowego), osoby niepelnosprawne z ograniczonq mobilnosciq, osoby bezdomne a takze
infrastrukture ochrony zdrowia oraz infrastrukture opieki spolecznej. O wyodrebnieniu tego
sektora jako wrazliwego zdecydowal fakt sredniej wrazliwosci na czynniki klimatyczne osob >
65 roku Zycia, dzieci < 5 roku zycia, osob przewlekle chore, osob niepelnosprawnych
z ograniczonq mobilnosciq oraz osob bezdomnych.

Nalezy podkreslio, ze tylko w sektorze gospodarka wodna zidentyfikowano komponent, ktoremu
przypisano wysokq wrazliwosé na czynniki klimatyczne. W pozostalych sektorach wskazano przypadki
gdy poszczegolne ich komponenty uznano za srednio wrazliwe, a liczba takich przypadkéw
decydowala o wyborze sektorow, ktore uznano za najbardziej wrazliwe w miescie i wymagajqce
pilnych dzialan adaptacyjnych. _ _

5.3 POTENCJAL ADAPTACYJNY MIASTA
Potencjal adaptacyjny miasta to zasoby finansowe, infrastrukturalne, ludzkie i organizacyjne, ktére
miasto moze wykorzystaé w dostosowania sie do zmian klimatu. Miasto Gliwice ma wysoki potencjal
adaptacyjny w zakresie:

— przygotowania sluzb miejskich - ze wzgledu na dobre przeszkolenie sluzb i systematyczne
podnoszenie kwalifikacji poprzez wspolne éwiczenia; straz pozarna, sluzby medyczne, policja oraz
inne sluzby i inspekcje na co dzien efektyvvnie wspolpracujq i wspoldzialajq zgodnie ze swoimi
kompetencjami w sytuacjach zagrozenia zdrowia i mienia; dobrze okreslone zasady
funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych, wdrazany Plan Zarzqdzania Kryzysowego;

- mechanizmow informowania i ostrzegania spolecznosci miasta o zagrozeniach zwiqzanych ze
zmianami klimatu srodowiskowych — ze wzgledu na sprawnie funkcjonujqcy system informowania
iostrzegania o zagrozeniach obejmujqcy m.in. system Zarzqdzania kryzysowego, system



wykryvvania i alarmowania, identyfikacje zagrozen, system wczesnego ostrzegania i alarmowania
(RSO, Internet, SMS, media), wykorzystyvvanie tablic drogowych 0 zmiennej tresci informujqcych
o mozliwyoh zagrozeniach; uzupelnienie stanowi system monitoringu miejskiego, wyposazony
w blisko 300 kamer rozmieszczonych w newralgicznych punktach miasta.

— zaplecza innowacyjnego - ze wzgledu na wielosé jednostek naukowo-badawczych i wspolprace
Miasta z tymi instytucjami, w szczegolnosci z uczelniami wyzszymi, szereg inicjatyw naukowo-
technicznych (np. Park Naukowo-Technologiczny ,,TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o. 0., Centrum
Edukacji i Biznesu ,,Nowe Gliwice”, Slqskie Klaster Czystych Technologii Weglowych).

Potencjal adaptacyjny Miasta wymaga wzmocnienia w zakresie:

— mozliwosci finansowych — ze wzgledu na niewystarczajqcy poziom zewnetrznych zrodel
finansowania, ktore wsparlyby miasto w realizacji koniecznych zadan: inwestycji oraz doposazenia
instytucji i placowek miejskich w sektorze ochrony zdrowia i edukacji a takze w rozwoju sieci
blekitno-zielonej infrastruktury; miasto posiada stabilnq sytuacje finansowq, w rankingach miast na
prawach powiatu w ostatnich latach zajmuje czolowe pozycje, co swiadczy o wysokim potencjale
miasta i dobrych perspektywach dalszego rozwoju;

- kapital spoleczny - ze wzgledu na funkcjonowanie organizacji spolecznych dzialajqcych na rzecz
ochrony srodowiska Gliwic, jak i na rzecz jego mieszkancéw, niewystarczajqcq swiadomosé
spolecznq w zakresie zagadnien dotyczqcych ochrony srodowiska oraz niskq aktywnoso
spolecznq i chef; angazowania sie w dzialania dla miasta -

- sieci i wyposazenia instytucji i placowek miejskich w sektorze ochrony zdrowia i edukacji,
w szczegolnosci osob starszych — z uwagi na przewidyvvane zwiekszenie negatyvvnych skutkow
dla zdrowia ludzi fal upalow oraz chlodow, a takze przy uwzglednieniu starzenia sie populacji
miasta oraz zlego stanu zdrowia osob starszych (65+) i jednoczesnym deficycie oddzialow
geriatrycznych;

- organizacji wspolpracy z gminami sqsiednimi w zakresie zarzqdzania kryzysowego - wskazane
jest okreslenie ram wspolpracy sluzb zarzqdzania kryzysowego miasta Gliwice oraz miast i gmin
sqsiadujqcych celem zapewnienia vvysokiego stanu gotowosci oraz niezawodnosci dzialania
w sytuacji vvystqpienia negatyvvnych zdarzen bedqcych skutkiem zmian klimatu.

— systemowosci ochrony i ksztaltowania ekosystemow miejskich (infrastruktury blekitno-zielonej) —
ze wzgledu na brak dostatecznej powierzchni terenow zieleni publicznej w sqsiedztwie terenow
o intensyvvnej zabudowie, wysoki stopien uszczelnienia srodkowej czesci miasta i slabe
przewietrzanie tych obszarow a takze potrzebe zwiekszenia retencji wod opadowych na terenach
silnie zurbanizowanych i zbyt maly udzial w systemie zagospodarowania wod opadowych
wmiescie rozwiqzan sluzqcych zagospodarowaniu wod opadowych w miejscu powstawania
i retencjonowania tych wod.

5.4 PODATNOSC MIASTA NA ZMIANY KLIMATU
Podatnosé miasta na zmiany klimatu jest zalezna od wrazliwosci, a wiec charakteru i stanu sektorow
iobszarow, ktore determinujq reagowanie miasta na zjawiska klimatyczne oraz od potencjalu
adaptacyjnego, ktory moze byé wykorzystany przez miasto w radzeniu sobie z zagrozeniami.
Problemy miasta wynikajqce z zagrozen zwiqzanych ze zmianami klimatu dotyczq sektorow:
gospodarka wodna, energetyka, zdrowie publiczne i transport.

1) Gospodarka wodna

Spodziewane zmiany klimatu mogq powaznie oddzialywao na zasoby wodne i gospodarke wodnq.
Zmiany te rozkladajq sie nierownomiernie zarowno w czasie, jak i w przestrzeni. Niewlasciwa
gospodarka przestrzenna, w szczegolnosci inwestowanie na terenach zagrozonych, w tym w strefach



zalewowych rzek oraz zbyt niska pojemnosé retencyjna naturalna jak i sztucznych zbiornikow,
ogranicza skuteczne dzialania w sytuacjach nadmiaru lub deficytu wod powierzchniowych. lstnieje
ryzyko, ze w przyszlosci zjawiska te bedq wystepowaé ze zwiekszonq czestotliwosciq. Analizowany
sektor jest podatny na nastepujqce zjawiska i czynniki zwiqzane ze zmianami klimatu: deszcze
nawalne, powodzle nagle/powodzie miejskie, powodz od strony rzek, burze (w tym burze z gradem),
dlugotrvvale okresy bezopadowe, okresy bezopadowe z wysokq temperaturq, okresy nizowkowe
(powodujq m.in. odkryvvanie wylotow sciekow w odbiornikach) i niedobory wody, temperatury
maksymalne.

W Gliwicach szczegolnie podatny jest komponent infrastruktury przeciwpowodziowej i podsystem
gospodarki sciekowej. Urbanizacja kolejnych terenow powoduje stopniowe obnizenie mozliwosci
retencjonowania wody w miescie. W duzej mierze potopienia wystepujqce w miescie wynikajq
znieprzystosowania kanalizacji deszczowej funkcjonujqcej w miescie do intensyvvnych opadow
deszczu, co wiqze sie bezposrednio z nagromadzeniem wod opadowych na terenach zabudowanych,
gdzie jedynym ujsciem wody jest kanalizacja miejska. Sprzyja temu takze wysoki stopien
uszczelnienia terenow w miescie glownie w Srédmiesciu, Os. Politechniki, Os. Sikornik, Os. Sosnica.
Powierzchnia uszczelniona na terenie miasta systematycznie wzrasta, co w polqczeniu
z przeobrazeniami wywolanymi historycznym oddzialywaniem przemyslu ciezkiego oraz znaczqcymi
wskali kraju inwestycjami komunikacyjnymi spowoduje dalsze stopniowe obnizenie mozliwosci
retencjonowania wody w miescie. lstniejqce zagospodarowania terenu w wiekszosci przypadkow nie
pozwala na poszerzenie ciekow i dostosowanie ich przekrojow do zwiekszonego naplywu wod
opadowych, stqd wystepujq coraz czesciej lokalne podtopienia.
W chwili obecnej zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta stanowiq zlokalizowane w obrebie rz.
Klodnicy waly przeciwpowodziowe o dlugosci ok. 10,3 km. Z tego wzgledu istotne znaczenie ma
podjecie dzialan projektowych przez Miasto Gliwice w zakresie zbiornikéw przeciwpowodziowych
iwprowadzanie zbiornikow retencyjnych na kanalizacji deszczowej. Dzialania te pewnosciq
poprawiajq bezpieczenstwo mieszkancow i terenu gminy. '

Miasto Gliwice wspolnie z gminq Gieraltowice i miastem Zabrze podjelo dzialania zmierzajqce do
zwiekszenia bezpieczenstwa powodziowego na terenie poszczegolnych gmin. Wykonana w tym
zakresie ekspertyza 5 miala na celu okreslenie mozliwych do przeprowadzenia dzialan
hydrotechnicznych sluzqcych ochronie przeciwpowodziowej terenow polozonych na obszarach
granicznych gminy Gieraltowice, miasta Zabrze oraz w dalszym biegu na rzeki Klodnicy na terenie
miasta Gliwice. W efekcie celem nadrzednym wynikajqcym z opracowania bedzie przygotowanie
spojnego technicznie i finansowo przedsiewziecia w celu aplikacji o zewnetrzne zrodla finansowania
na przygotowanie i przeprowadzenie dzialan inwestycyjnych sluzqcych ochronie przeciwpowodziowej
w zlewni Klodnicy na obszarze \/vw. jednostek samorzqdowych.

2) Energetyka
Na terenie miasta wystepujq gazowe, cieplownicze i elektryczne systemy energetyczne.

Analizowany sektor jest podatny na nastepujqce zjawiska i czynniki zvviqzane ze zmianami klimatu:

— podsystem elektroenergetyczny — silny i bardzo silny wiatr, burze (w tym burze 2 gradem),
temperatura przejsciowa, miedzydobowa zmiana temperatury, fale zimna,

— podsystem cieplowniczy — tem peratura minimalna, fale zimna, powodz od strony rzek,
— podsystem zaopatrzenia w gaz — fale zimna i temperatura minimalna.

5 Ekspertyza dotyczqca mozliwych do przeprowadzenia dziafari hydrotechnicznych, majqcych na celu ochrone
przed powodziq terenow poIoz'onych na obszarach granicznych Gminy Gieraltowice i Miasta Zabrze oraz w
dalszym biegu rzeki Klodnicy na terenie miasta Gliwice



Spodziewane zmiany klimatu bedq mialy wplyw na czasowy rozklad produkcji i dystrybucji energii
elektrycznej i cieplnej. Przewidyvvane jest zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplnq w sezonie
zimowym oraz znaczne zwiekszenie zapotrzebowania na energie elektryczna w sezonie letnlm, przy
jednoczesnym wystepowaniu trudnych do przewidzenia stanow ekstremalnych — duzych mrozow
i bardzo wysokich temperatur. -

Zagrozenia dla podsystemu elektroenergetycznego dotyczq przede wszystkim dzielnic o rozproszonej
zabudowie jednorodzinnej, gdzie wystepujq sieci napowietrzne narazone na awarie spowodowane
wichurami, nadmiernym oblodzeniem kabli, a takze sq wrazliwe na fale upalow.

Ekstremalne zjawiska pogodowe mogq doprowadzié do przervvania oiqglosci dostaw energii i wody.
W kontekscie zmian klimatu istotne bedzie zapewnienie dostaw energii elektrycznej rowniez
w sytuacjach awaryjnych oraz w przypadkach najwiekszego zapotrzebowania na energie, na przyklad
w gorqce dni w sezonie letnim ze wzgledu na zwiekszone vvykorzystyvvanie chlodzenia i klimatyzacji
w uslugach, w przemysle i mieszkalnictwie. Wobec nasilania sie zagrozen bedqcych konsekwencjq
zmian klimatu warto projektowaé systemy zwiekszajqce odpornosé miasta na oddzialyvvanie takich
niekorzystnych czynnikow, np. odnawialne zrodla energii na terenie miasta.

Znaczenie bedq mieé rowniez niedobory wody, ktore mogq byé szczegolnie zauwazalne dla zakladow
przemyslowych funkcjonujqcych w miescie.

Sieé cieplownicza bedzie szczegolnie podatna na dzialalnosé ujemnych temperatur. Ponadto dla sieci
cieplowniczych niebezpieczne sq intensyvvne, dlugotnrvale opady deszczu, powodujqce osuwanie sie
gruntu, jego wymyvvanie i podtopienia sieci prowadzqce do ich uszkodzenia. W obrebie obszaru
miasta sieci cieplownicze wystepujq jako infrastruktura podziemna (sieci cieplne prowadzone
w systemie napowietrznym wystepujq wylqcznie na obrzezach miasta), co w sytuacji jej uszkodzenia
w wyniku zjawisk klimatycznych pociqga za sobq wielkie koszty na jej odtworzenie.
Sieci gazowe sq najbardziej wrazliwe na wystepowanie ujemnych temperatur, ktore przyspieszajq
zjawisko korozji.

3) Zdrowie publiczne

Gléwnymi problemami spolecznymi zidentyfikowanymi dla obszaru miasta Gliwice na podstawie
analizy miejskich dokumentow, ktore podnoszq wrazliwosé tego sektora na negaty\/vne skutki zmian
klimatu, sq: starzenie sie spoleczenstwa spowodowane ujemnymi przyrostem naturalnym oraz saldem
migracji, wzrost zapotrzebowania na uslugi zdrowotne i opiekuncze, wzrost zapotrzebowania na
wsparcie socjalne, wystepowanie w okresie zimowym duzej Iiczby dni z przekroczeniami
zanieczyszczen powietrza glownie ,,smogu".

Blisko 24% spoleczenstwa miasta Gliwice stanowiq lqcznie osoby starsze i dzieci ponizej 5 roku
stanowiqce (zgodnie 2 metodykq MPA) grupe szczegolnie wrazliwq na zjawiska zvviqzane ze
zmianami klimatu. W Gliwicach obsen/vowane jest od kilku lat zjawisko staroscl demograficznej —
udzial ludnosci w wieku poprodukcyjnym przekroczyl granice 20%. Jest to efekt wchodzenia w wiek
emerytalny osob z powojennego wyzu demograficznego. Na terenie miasta liczba bezdomnych waha
sie w okolicach 240 osob. Na terenie Miasta Gliwice dziala 130 przychodni (7 przychodni na 10 tys.
mieszkancow) oraz 5 szpitali, ktore lqcznie dysponujq ok. 1 150 lozkami.

Osoby bezdomne szczegélnie dotkliwie odczuwajq kazdq zmiane warunkow klimatycznych.
Ekstremalne zjawiska zmuszajq je do szukania schronienia, zagrazajqc bezposrednio ich zyciu
izdrowiu. U osob starszych (powyzej 65 roku zycia) fale gorqca powodujq wzrost ryzyka zgonu lub
chorob zwiqzanych z niebezpiecznymi warunkami termicznymi oraz wysokq wilgotnosciq i duzym
naslonecznieniem. Male dzieci, ktorych organizm dopiero uczy sie gospodarki cieplnej, sq szczegélnie
podatne m.in. na udary cieplne spowodowane wysokq temperaturq.



Sektor zdrowia publicznego jest szczegolnie podatny na nastepujqce zjawiska i czynniki zwiqzane ze
zmianami klimatu: temperatura maksymalna, temperatura minimalna, miedzydobowa zmiana
temperatury, fale upalow i MWC, ekstremalne opady sniegu, dlugotrwale okresy bezopadowe,
deszcze nawalne, powodzie nagle/miejskie, powodzie od strony rzek, silny i bardzo silny wiatr, burze
(w tym burze z gradem), koncentracja zanieczyszczen powietrza w tym zjawisko smogu.

4) Transport '

Na zmiany klimatyczne narazone sq wszystkie komponenty tego sektora: zarowno podsystem
szynowy, drogowy, lotniczy, wodny srodlqdowyjak i transport publiczny miejski.

Czynnikami klimatycznymi powodujqcymi utrudnienia w transporcie sq przede wszystkim: intensyvvne
opady sniegu oraz oblodzenia drog zwiekszajqce opoznienia oraz ilosé wypadkow drogowych; silny
wiatr mogqcy powalié drzewa oraz utrudniajqcy transport; deszcze nawalne i burze powodujqce
uszkodzenia infrastruktury, podtopienia i zalanie ulic i drog kolejowych; wysoka oraz bardzo niska
temperatura oddzialujqca na infrastrukture, warunki pracy (stres termiczny), a takze przyczyniajqca sie
do obnizenia komfortu podrozy; burze powodujqce uszkodzenia lub zaklécenia w pracy urzqdzen
sterowania ruchem kolejowym, uszkodzenia lub zaklocenia w pracy urzqdzen energetycznych,
urzqdzen lqcznosci i uszkodzenia sieci trakcyjnej.

5.5 RYZYKO WYNIKAJACE ZA ZMIAN KLIMATU
Dla Miasta Gliwice ryzyko wynikajqce ze zmian klimatu na bardzo wysokim poziomie oszacowano dla
trzech z czterech najbardziej wrazliwych sektorow tj. zdrowia publicznego, gospodarki wodnej oraz
transportu. 4

~.

W sektorze gospodarki wodnej bardzo wysokie ryzyko dotyczy komponentow: podsystemu gospodarki
sciekowej oraz infrastruktury przeciwpowodziowej na zjawiska klimatyczne i ich pochodne zwiqzane
z wystepowaniem opadow — deszczy nawalnych oraz powodzi naglych/miejskich.

W sektorze transportu bardzo wysokie ryzyko dotyczy komponentow: podsystemu drogowego oraz
transportu publicznego miejskiego i odnosi sie do zjawisk klimatycznych i ich pochodnych zwiqzanych
z wystepowaniern opadéw — deszczy nawalnych oraz powodzi naglych/miejskich.

Natomiast na poziomie bardzo wysokim ryzyko wynikajqce ze zmian klimatu oszacowano dla
komponentu osoby przewlekle chore (choroby ukladu krqzenia i ukladu oddechowego) w odniesieniu
do zjawisk klimatycznych z grupy termika — temperatura maksymalna i fale upalow oraz z grupy opady
— okresy bezopadowe z wysokq temperaturq. ’

Ryzyka wynikajqce ze zmian klimatu na poziomie wysokim oszacowano dla wszystkich czterech
najbardziej wrazliwych sektorow tj. zdrowia publicznego, gospodarki wodnej, transportu oraz
energetyki.

W sektorze gospodarki wodnej, ryzyko na poziomie wysokim zidentyfikowano dla zjawisk: fale upalow
i okresy bezopadowe z wysokq temperaturq w odniesieniu do komponentu podsystem zaopatrzenia
w wode, natomiast dla zjawisk fale upalow, powodzie od strony rzek i burze (w tym burze z gradem)
w odniesieniu do komponentu podsystem gospodarki sciekowej. Ryzyko 0 poziomie wysokim dla
komponentu infrastruktura przeciwpowodziowa dotyczy powodzi od strony rzek, wiatru i burz.

Ryzyko na poziomie wysokim dla sektora transport zidentyfikowano natomiast dla takich zjawisk, jak:
temperatura maksymalna i fale upalow, okresy bezopadowe z wysokq temperaturq, powodz od strony
rzek, silny i bardzo silny wiatr oraz burze (w tym burze z gradem) w odniesieniu do podsystemow:
drogowego, szynowego, transportu publicznego miejskiego oraz podsystemu wodnego
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srodlqdowego. W odniesieniu do podsystemu lotniczego ryzyko na poziomie wysokim okreslono dla
zjawisk zwiqzanych z silnym i bardzo silnym wiatrem oraz burzami (w tym burzami z gradem).

W sektorze energetyka szczegolnie w komponencie podsystem elektroenergetyczny oraz podsystem
cieplowniczy, wysokie ryzyko wynikajqce ze zmian klimatu zwiqzane jest z wystepowaniem zjawisk
termicznych zwiqzanych przede wszystkim z wystepowaniem wysokich temperatur oraz zjawisk
fluwialnych (powodzie od strony rzek, powodzie nagle/miejskie, burze, w tym burze z gradem).

Dla ww. komponentow konieczne jest jak najszybsze podjecie dzialan adaptacyjnych zwiqzanych ze
zmniejszeniem ich podatnosci na zjawiska klimatyczne w piervvszej kolejnosci. Dla pozostalych
komponentow ww. sektorow ryzyko zostalo oszacowane na poziomie srednim i niskim, co daje
swobode do realizacji dzialan adaptacyjnych w dalszej perspektywie czasowej.

5.6 SZANSE WYNIKAJACE ZE ZMIAN KLIMATU
Szanse wynikajqce ze zmian klimatu odnoszq sie przede wszystkim do tych czynnikéw klimatycznych,
ktore dotyczq zmian termicznych. -

Wyzsze temperatury mogq byc korzystne dla sektora zdrowia poprzez:

- poprawe stanu zdrowia psychicznego,
— wzrost aktywnosci fizycznej (wydluzenie okresu w roku do zewnetrznej aktywnosci fizycznej),
— zmniejszenie Iiczby zachorowan (szczegolnie zimq I w okresach przejsciowych).

Dodatkowo wyzsze temperatury wplynq na wydluzenie okresu sprzyjajqcego korzystaniu z atrakcji
turystycznych miasta co oznaczac bedzie wiekszq llosé osob odwiedzajqcych miasto a w efekcie
bedzie generowac wieksze zyski pochodzqce przede wszystkim z oplat za korzystanie z atrakcji
turystycznych, a takze z obiektow uslugowych i bazy noclegowej. Skutkiem moze byc rozwoj kolejnych
punktow uslug zwiqzanych z obslugq ruchu turystycznego na terenie miasta.

Podwyzszenie temperatury minimalnej w okresie zimowym skutkowac bedzie ograniczeniem
dolegliwosci ze strony ukladu krqzenia oraz ukladu oddechowego bedqcych skutkiem negatyvvnego
oddzialywania niskiej temperatury, szczegolnie niebezpiecznych dla osob chorych oraz osob
starszych. Podwyzszenie temperatur minimalnych skutkowac bedzie rowniez ograniczeniem ryzyka
zgonu osob bezdomnych.

Mniejsze chlody bedq korzystne dla stanu powietrza atmosferycznego. Mogq nie tylko zmniejszyc
emisje do atmosfery zwiqzanq z ogrzewaniem, ale takze wplynqc na zmniejszenie ilosci stosowanej
soli i piasku do zimowego utrzymania drog. Poprawie jakosci powietrza sluzyc moze takze wzrost
opadow i wymyvvanie zanieczyszczen. Mniejsze chlody oznaczajq mniejsze ryzyko zamarzniecia
i odmrozen, a takze mniejsze ryzyko uszkodzenia infrastruktury. Pojawiajq sie takze szanse zwiqzane
z ograniczeniem kosztow na utrzymanie drog, zieleni miejskiej, ogrzewaniem budynkow. Wynikajq one
z przewidywanych wyzszych temperatur, zmniejszenia warunkow do tworzenia oblodzenia,
zmniejszenia liczby dni z pokryvva snieznq, wyzszych opadow.

Wzrost ilosci dni z opadami stwarza szanse poprawy bilansu wodnego w miescie oraz daje mozliwosc
zretencjonowania wod do wykorzystania w okresach suchych oraz na cele przeciwpozarowe. Czeste
opady sq ponadto korzystne dla jakosci powietrza w miescie, oczyszczajq ulice i zmniejszajq ich
zapylenie.

Pozytyvvnie w kontekscie jakosci powietrza rozpatryvvane sq ponadto krotsze i cieplejsze zimy.
Skutkujq one krotszym okresem grzewczym a co za tym idzie mniejszym zuzyciem paliw. Silny wiatr
natomiast ulatwia przewietrzanie miasta.



5.7 WNIOSKI Z CZE,$Cl DIAGNOSTYCZNEJ
Polozenie geograficzne Gliwic oraz sposob zagospodarowania miasta determinujq jego wrazliwosc na
zmiany klimatu. Wykonane analizy wskazujq, ze Gliwice nalezq do miast, gdzie stvvierdzono wysokie
ryzyko powodziowe od strony rzeki Klodnicy. Takze zagospodarowanie miasta ze znacznym udzialem
terenow uszczelnionych oraz niskim udzialem powierzchni terenow zielonych (ponizej 20%) w ogolnej
powierzchni miasta nie sprzyjajq retencji wodnej, co z kolei powoduje wystepowanie powodzi naglych,
typu Flash Flood, bedqcych konsekwencjq deszczy nawalnych czy burz.

Wykonane modele klimatyczne dla Gliwic prognozujq do 2050 roku m.in.: zwiekszenie Iiczby dni
upalnych oraz wieksze natezenie fal upalow, zmniejszenie liczby dni mroznych z temperaturq
maksymalnq ponizej 0°C oraz Iiczby dni z temperaturq minimalnq ponizej -10°C, a takze wzrost
rocznej sumy opadow atmosferycznych, wzrost Iiczby dni z opadem>10 mm/d w roku i -wzrost Iiczby
dni z opadem >20 mm/d w roku.

W wyniku prac zespolu ekspertow oraz zespolu miejskiego, w trybie warsztatowym dokonano wyboru
czterech najbardziej wrazliwych sektorow/obszaréw miasta a takze okreslono potencjal adaptacyjny
miasta w osmiu kategoriach, co posluzylo do wyznaczenia podatnosci miasta Gliwice na zmiany
klimatu. Do najbardziej wrazliwych sektorow miasta nalezq: zdrowie publiczne/grupy wrazliwe,
gospodarka wodna, transport oraz energetyka. Wysoki potencjal adaptacyjny okreslono
wkategoriach: przygotowanie sluzb, mechanizmy informowania i ostrzegania spolecznosci miasta
0 zagrozeniach zwiqzanych ze zmianami klimatu srodowiskowych oraz istniejqce zaplecze
innowacyjne. Sredni potencjal okreslony zostal w odniesieniu do kategorii: Mozliwosci finansowe,
Kapital spoleczny, sieé i wyposazenie instytucji i placowek miejskich w sektorze ochrony zdrowia
iedukacji, organizacja wspolpracy z gminami sqsiednimi w zakresie zarzqdzania kryzysowego oraz
systemowosé ochrony i ksztaltowania ekosystemow miejskich (infrastruktury blekitno-zielonej).
Najwiekszq podatnosc na zmiany klimatu okreslono w Gliwicach dla sektora gospodarka wodna dla
komponentu infrastruktura przeciwpowodziowa w odniesieniu do zjawisk zwiqzanych z opadami
(deszcze nawalne, powodz od strony rzek, powodzie nagle/miejskie). Najwiekszq podatnosé na
zmiany klimatu dla sektora zdrowie publiczne/grupy okreslono dla komponentow: osoby powyzej 65
r.z., dzieci ponizej 5 r.z., osoby bezdomne, osoby niepelnosprawne, osoby z ograniczonq mobilnosciq
oraz osoby przewlekle chore w odniesieniu do zjawisk termicznych, opadow oraz zjawisk smogowych.
W sektorze transportu w komponencie podsystem szynowy najwieksza podatnosc jest zwiqzane
zsilnym i bardzo silnym wiatrem oraz burzami. Ponadto podsystemy: drogowy, lotniczy, publiczny
miejski podatne sq na zjawiska termiczne zwiqzane z temperaturami przejsciowymi oraz gololedziami
(liczba dni z Tsr-5 do 2,5 i opadem). W przypadku sektora energetyka najwieksza podatnosc zostala
okreslona dla komponentu podsystem elektroenergetyczny w odniesieniu do zjawisk zwiqzanych
z silnym wiatrem i burzami oraz temperaturq przejsciowq.

Nastepny etap prac diagnostycznych dotyczyl okreslenia dla miasta Gliwice ryzyk wynikajqcych ze
zmian klimatu. Na podstawie prac warsztatowych z udzialem interesariuszy ryzyka na bardzo wysokim
poziomie oszacowano dla trzech sposrod czterech najbardziej wrazliwych sektorow tj. gospodarki
wodnej (podsystem gospodarki sciekowej oraz infrastruktury przeciwpowodziowej) w odniesieniu do
deszczy nawalnych oraz powodzi naglych/miejskich, zdrowia publicznego/grup wrazliwych (osoby
przewlekle chore) w odniesieniu do zjawisk klimatycznych z grupy termika — temperatura maksymalna
i fale upalow oraz z grupy opady — okresy bezopadowe z wysokq temperaturq oraz transportu
(komponenty: podsystem drogowy oraz transport publiczny miejski) w odniesieniu do deszczy
nawalnych oraz powodzi naglych/miejskich. A

Analiza ryzyk byla podstawq do zbudowania celow szczegolowych, ktorych realizacja pozvvoli na
osiqgniecie celu nadrzednego Planu adaptacji dla miasta Gliwice.
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6 Wizja adaptacji Miasta
i cele Planu Adaptacji

Podejmowane w miescie dzialania na rzecz adaptacji do zmian klimatu sq spojne
zzasadami zréwnowazonego rozwoju, zapewniajqcymi, ze dqzenie do dobrobytu
gospodarczego mieszkancow Miasta odbywaé sie bedzie w harmonii z przyrodq
iz uwzglednieniem potrzeb przyszlych pokolen. W kontekscie zagrozen, jakie dla
miasta przynoszq zmiany klimatu zasady te nabierajq dodatkowego znaczenia
iznajdujq odzwierciedlenie w wizji Miasta przystosowanego do zmieniajqcych sie
warunkow klimatycznych.
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l_ V 3 ,
ix Q f ll ,1

Wwqm5t'sw
wizflimabl



Fundusze - ="“'”~ I‘-1~-~ I . .
Europejskie §lf¢'fP°$P°lIlB ~-»== >1 \ Unia Europejska
lninztmktura iSn:\dowis‘\n - O 5 a Fund“: smlmg’

OPRACOWANIE PLANOW ADAPTACjl no ZMIAN KLIMATU w MIASTACH POWYZEJ 100 TYS. MIESZKANCGW

Plan Adaptacji Gliwic do zmian klimatu zostal opracowany w celu przygotowania wladz miasta
imieszkancow do swiadomego i odpowiedzialnego reagowania na zmiany klimatu oraz wynikajqce
z nich zagrozenia.

WIZJA ADAPTACJI MIASTA DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030 .

Zrownowazony rozwoj miasta Gliwice w warunkach zmieniajqcego sie klimatu

CEL NADRZEDNY PLANU ADAPATCJi

Zwiekszenie odpornosci miasta na roznorodne skutki zmian klimatu

CELE STRATEGICZNE PLANU ADAPTACJI

1. Zwiekszenie odpornosci miasta na wystepowanie powodzi naglychl miejskich
2. Zwiekszenie odpornosci miasta na wystepowanie deszczy nawalnych

3. Zwiekszenie odpornosci miasta na wystepowanie powodzi od strony rzek

4. Zwiekszenie odpornosci miasta na wystepowanie wyzszych temperatur maksymalnych

(w tym stopniodni >27°C w przypadku sektora Energetyka)

5. Zwiekszenie odpornosci miasta na wystepowanie fal upalow

6. Zwiekszenie odpornosci miasta na wystepowanie miejskiej wyspy ciepla (MWC)
7. Zwiekszenie odpornosci miasta na wystepowanie okresow bezopadowych z wysokq

temperaturq

8. Zwiekszenie odpornosci miasta na wystepowanie silnego i bardzo silnego wiatru
9. Zwiekszenie odpornosci miasta na wystepowanie burz (w tym burz z gradem)

38
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7 Dzialania adaptacyjne
Zwiekszenie gotowosci i zdolnosci do reagowania na skutki zmian klimatu, opisane
przez wizje Miasta, cel nadrzedny Planu Adaptacji, kierunki i cele szczegélowe,
wymaga dzialania w roznych obszarach funkcjonowania miasta - jego organizacji,
edukacji i ostrzegania mieszkancow o zagrozeniach oraz rozwiqzan technicznych
w przestrzeni miasta. Plan Adaptacji zawiera dzialania organizacyjne, edukacyjno-
informacyjne i dzialania techniczne.
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OPRACOWANIE PLANCW ADAPTACJI DO ZMIAN KLiMATU W MIASTACH POWYZEj 100 TYS. MIESZKANCCW

Glownym celem Planu Adaptacji jest zwiekszenie odpornosci miasta na przewidywany w perspektyvvie
2030 roku wzrost czestosci i intensywnosci wystepowania fal upalow, wyzszych temperatur
maksymalnych oraz okresow bezopadowych z wysokq temperaturq, wzrost czestosci i intensywnosci
wystepowania deszczy nawalnych skutkujqcych podtopieniami, powodzi naglych/powodzi miejskich
oraz powodzi od strony rzek a takze wystepowania silnego i bardzo silnego wiatru oraz burz poprzez
podjecie wielu dzialan adaptacyjnych dajqcych efekt synergii. Dzialania adaptacyjne pomogq miastu
przystosowaé sie do zmian klimatu, redukujqc podatnosé sektorow miasta: gospodarki wodnej,
zdrowia publicznego/grup wrazliwych, transportu i energetyki. .

Doboru dzialan adaptacyjnych dokonano tak, aby kazdy cel adaptacyjny byl osiqgniety w optymainy
sposob uwzgledniajqcy m. in. kryteria zrownowazonego rozwoju, efektywnosci kosztowe oraz
synergicznego oddzialywania efektow dzialania w ograniczaniu rowniez innych zagrozen.

Zwiekszenie gotowosci i zdolnosci do reagowania na skutki zmian klimatu opisane przez cele
szczegolowe wymaga dzialania w roznych obszarach funkcjonowania miasta» jego organizacji,
edukacji i ostrzegania mieszkancow o zagrozeniach oraz rozwiqzan technicznych w przestrzeni
miasta.
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Rys. 3. Rodzaje dzialan adaptacyjnych

Dzialania organizacyjne dotyczq zmian w prawie miejscovvym w zakresie np. planowania
przestrzennego, organizacji przestrzeni publicznej, tworzenia wytycznych postepowania w sytuacjach
wystqpienia zagrozen klimatycznych, usprawnienia funkcjonowania sluzb miejskich bqdz systemow
ostrzegania przed zagrozeniami. , \

Dzialania informacyjno-edukacyjne sq to dzialania wspierajqce, podnoszqce spolecznq swiadomosc
klimatycznq i propagujqce dobre praktyki adaptacyjne. Pozvvalajq one uodpornié miasto i jego
mieszkancow poprzez odpowiednie programy edukacyjne i zintensyfikowane dzialania informacyjne.

Dzialania techniczne sq to dzialania 0 charakterze inwestycyjnym obejmujqce budowe nowej lub
modernizacje istniejqce] infrastruktury, ktora przyczynia sie do ochrony miasta przed negatywnymi
skutkami zmian klimatu.
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8 Wdraianie
Pianu Adaptacji

Plan Adaptacji jest narzedziem innowacyjnego i kreatywnego ksztaflowania
miejskiej polityki u_kierunkowanej na podnoszenie oqpornoéci Miasta na zachodzqce
zmiany w érodowisku, w tym w ramach klimatu.
Za wdrazanie MPA odpowiadaé bedzie samorzqd gminny we wspéipracy
zinteresariuszami zewngtrznymi, zaréwno zinstytucjonalizowanymi, jak
i indywidualnymi. Skuteczne wdraianie Planu wymagaé bedzie zaprojektowania lub
dostosowania istniejqcych juz mechanizméw i obowiqzujqcych rozwiqzafl do
wymogéw implementacyjnych MPA. Oznacza to, ii podstawq modyfikacji mogq
staé sic-3 kryteria normatywne okreélajqce funkcjonowanie Miasta jako wspélnoty
samorzqdowej, jak i struktury i system organizacyjny samego urzedu. Ponadto
wskazane jest rozwiniecie sieci wspélpracy zaréwno z mieszkarficami Miasta, jak
iz podmiotami uczestniczqcymi w krebwaniu bieiqcej polityki miejskiej w obszarze
ochrony érodowiska (przedsiebiorcy, organizacje spoleczne, samorzqdy
pracownicze, struktury braniowe). W przypadku zaangazowania uczestnikéw
zewne;trznych moiliwoéé realizowania MPA be;-dzie przejawem budowania
spo%eczefistwa obywatelskiego na poziomie mikro.

W W1W;
www 44mpa pl
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8.1 PODMIOTYWDRAZAJACE
Wdra2anie Planu Adaptacji jest procesem wymagajqcym zaangazowania wielu podmiotéw
zarzqdzajqcych Miastem oraz dziaiajqcych w Mieécie.

Do wdrozenia Planu Adaptacji wykorzystane sq istniejqce ramy instytucjonalne realizacji polityki
rozwoju Miasta, a koordynacja nad realizacja planu dziaiafi adaptacyjnych powierzona zostaje
Prezydentowi Miasta Gliwice. Ze wzgiedu na horyzontalny charakter adaptacji wdrazanie Planu
Adaptacji odbywaé sie bedzie poprzez komunikacje i kooperacje miedzy zaangaiowanymi
podmiotami.

Przedstawiciele zaangazowanych podmiotéw brali udziai w caiym procesie tworzenia Planu Adaptacji
uczestniczqc w cyklicznych warsztatach i spotkaniach roboczych. Wéréd kluczowych podmiotéw
zaangazowanych w realizacjq Planu Adaptacji naleiy wymienié Urzqd Miasta Gliwice reprezentowany
przez przedstawicieli wydziaiéw:

— Wydziaiu Przedsiewzieé Gospodarczych i Usiug Komunalnych,

— W’;/dziaiu Srodowiska,

— Wydziaiu Zdrowia i Spraw Spoiecznych,

- Wydziaiu Pianowania Przestrzennego,
— Wydziaiu lnwestycji i Remontéw,

Pozostaie podmioty zaangazowane w realizacja Planu Adaptacji to:
— Za_rzqd Drég Miejskich w Gliwicach,

— Centrum Ratownictwa Gliwice,

— Przedsiebiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach, i__

- Miejski Zarzqd Usiug Komunalnych w Gliwicach, '
— Oérodek Studiéw 0 Mieécie Gliwice OSOM,

— Komunikacyjny Zwiqzek Komunalny Gérnoélqskiego Okrggu Przemysiowego KZK GOP,

— Slqski Zarzqd Melioracji i Urzqdzeri Wodnych w Katowicach,

— Komenda Miejska Paristwowej Strazy Poiarnej w Gliwicach,

— Polski Klub Ekologiczny Koio Miejskie w Gliwicach,

— Oérodek Pomocy Spoiecznej w Gliwicach,
— Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. 2 0.0.

— TAURON Dystrybucja S.A.

Wdroienie Planu Adaptacji wymaga udziaiu mieszkaficéw Miasta Gliwice oraz organizacji
spoiecznych, w szczegélnoéci dziaiajqcych na rzecz ochrony érodowiska vvykluczonych grup
spoiecznych. Nalezy takze oczekiwaé wiqczenia w adaptacjg érodowiska naukowego
iprzedsiebiorcéw — uwzglednienie ryzyk zwiqzanego ze zmianami klimatu w rozwoju badari
naukowych oraz w planowaniu strategicznym i finansowym w przedsiq-biorstwach mogq stymulowaé
nowe technologie w adaptacji i przyczynié sir; do lepszego wdrozenia Planu Adaptacji.
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8.2 KOSZTY WDROZENIA PLANU ADAPTACJI
Plan Adaptacji wyznacza ramy dla polityki adaptacyjne] miasta, ktorej koszty — odnoszace sie do
osiagnieoia celu nadrzednego Planu Adaptacji, jakim jest poprawa odpornosci miasta na zmiany
klimatu — sa trudne do oszacowania. Niektore z dziaian sa dostatecznie spreoyzowane dla
oszacowania kosztow ich wdrozenia, dla niektorych natomiast koszty powinnybyé wskazane po
okresleniu zakresu planowanych prac. Dotyczy w szczegolnosci dziaian technicznych, ktore waza na
kosztach wdrazania Planu Adaptacji.

Szacunkowy koszt wdroienia Planu Adaptacji wynosi ok. 268 mln zi. W przypadku dziaian, ktorych
zakres inwestycji wymaga uszczegoiowienia, w szacunkach uwzgiedniono wieloletnie prognozy
finansowe budietu miasta i przyjeto maksymalna kwote, jaka miasto moze przeznaczyé na realizacje
tego typu dziaian, przy czym na kwote te skiadaja sie srodki z budzetu miasta oraz srodki zewnetrzne,
o ktére miasto bedzie aplikowaio. Niedostateozna wiedza 0 projektach oraz diugofalowosé dziaiari
adaptacyjnych i wiazaca sie z nia niepewnoso co do wysokosoi nakiadow i mozliwosoi pozyskania
srodkow, powoduja, ze nie jest mo2Iiwe wskazanie preoyzyjnych kosztow wdrozenia Planu Adaptacji,
a przedstawiona wartosé nalezy traktowaé jako szaounkowa.

8.3 IVIOZLIWE ZRODLA FINANSOWANIA
Plan Adaptacji moZe byo finansowany ze funduszy Unii Europejskiej i wspoipracy UI_ z innymi krajami,
srodkow krajowych i regionalnych. UE finansuje adaptacje do zmian klimatu za pomoca szerokiej
gamy instrumentow. W ,,Wie|oIetnioh ramach finansovvych na Iata 2014-2020" zagwarantowano, Ze co
najmniej 20% budzetu europejskiego to wydatki zwiqzane z kiimatem, a dziaiania zwiqzane
z przystosowaniem do zmian klimatu sa wiaczone do wszystkich giownych prograrnow UE. Planujac
kolejny budzet, UE uwzgiednia potrzeby finansowe adaptacji do zmian klimatu w jeszcze wiekszym
stopniu niz w obecnej perspektyvvie finansowej. Do osiagniecia ceiow klimatycznych KE
zaproponowaia wskainik wydatkéw klimatycznych na poziomie 25% budzetu 2021-2027. W Polsce
adaptacja do zmian klimatu poiostaje giownym obszarem wsparcia finansowego. Ministerstwo
Srodowisko deklaruje, Ze poIityka' adaptacyjna w miastach bedzie kontynuowana, tak2e za pomoca
instrumentow finansowych.

Poza funduszami UE wynikajacymi z polityki spojnosci, miasto moze pozyskiwao srodki z ponizej
opisanych irédei. ' '

1) Zrodia europejskie 4

— Program LIFE to instrument finansovvy Unii Europejskiej poswiecony wyiacznie wspoifinansowaniu
projektow z dziedziny ochrony srodowiska i klimatu. Jego celem jest wdraianie i realizacja unijnej
polityki w zakresie srodowiska i klimatu, a takze identyfikacja i promocja nowych rozwiazan dla
problemow dotyczacych srodowiska w tym bioroznorodnosci. Program przewiduje dofinansowanie
do 55% ze srodkow Komisji Europejskiej. Dodatkowo w Polsce istnieje moiliwosé pozyskania do
35% dofinansowania ze srodkow Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej. Finansowane projekty dziela sie na realizacyjne oraz informacyjno-edukacyjne. Dla tych
piervvszych ,,rekomendowana" kwota dofinansowania jednego projektu to okoio 3 mln euro, dIa
drugich okoio 1 min euro (bez oficjalnego Iimitu). Nalezy jednak zaznaczyo, 2e bardzo wainym
kryterium programu LIFE jest speinienie wymagan demonstracyjnosci, innowaoyjnosci lub
najlepszych praktyk wg. rozumienia projektu LIFE. istotne jest rownie2, i2 program LIFE w bardzo

;:___~_» : _—A:_:,_._'::;:_::..-__. _ ;_——_;:.._—;;,;:;;_:::_;_;;; _ _ — _ A _~ E 7 ~ L _ *2 *4 _ _
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ograniczonym zakresie wspolfinansuje dzialania zwiazane z infrastruktura. Role Krajowego
Punktu Kontaktowego peini Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Horyzont 2020 jest to program finansujacy glownie badania, ale takie innowacje w dziedzinie
klimatu, srodowiska, efektyvvnej gospodarki zasobami i surowcami (Climate Action, Environment,
Resource Efficiency and Raw Materials). BudZet programu wynosi 3 081,1 mln euro. Program
posiada os priorytetowa: ,,Budowa nisko-emisyjnej przyszlosci, odpornej na zmiany klimatu:
Dzialania klimatyczne w ramach porozumienia paryskiego". W ramach obszaru zostana
sfinansowane badania i innowacje, ktore uwzgledniaja m.in: walke ze zmianami klimatycznymi
i przygotowanie do nich, oohrone srodowiska, zrownowazone wykorzystanie surowcow, wody itp.,
zapewnienie zrownowazonych dostaw surowcow (nie energetycznych i nie zwiqzanych
zrolnictwem), stworzenie wszechstronnych i zrownowazonych systemow observvacji i zbierania
informacji o srodowisku. Projekty te wymagaja przeprowadzania badan wskazujacych sukces
zastosowanych rozwiazari oraz wymagaja szerokiego grona partnerow z kilku krajow Unii
Europejskiej.

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) sa forma bezzwrotnej pomocy
zagranicznej przyznanej przez Norwegie, lslandie i Liechtenstein nowym czlonkom UE.
W rozpoozynajacej sie III edycji naboru na cele zwiqzane ze srodowiskiem, energia i zmianami
klimatu przeznaczono najwieksza alokacje srodkow, czyli ok. 140 mln euro. W trakcie
poprzedniego naboru na ochrone srodowiska i energie odnawialna przeznaczono okolo 180 mln
euro. ‘Tym razem do nazvvy obszaru tematycznego dodano takze zmiany klimatyczne,
rozszerzajac zakres dofinansowania. Pod wzgledem tematyki dofinansowanych projektow
srodowiskowych, w poprzednich naborach zdecydowanie dominowala termomodernizacja.
Operatorem tych dofinansowan jest Ministerstwo Srodowiska z Narodowym Funduszem Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Piervvsze nabory wnioskow moga rozpoczaé sie w drugiej
polowie 2018 roku po okresleniu szczegolowych obszarow, ktore beda wspierane w ramach
programu oraz zasad prowadzenia naboru wnioskow.

Zrodla krajowe

Program Operacyjny infrastruktura i Srodowiskot to najbardziej powszechny program
wspolfinansowania dzialan zwiqzanych z ochrona Srodowiska. W programie tym ochronie
srodowiska i adaptacji do zmian klimatu poswiecona jest ll Os Priorytetowa, dzialanie 2.1
Adaptacja do zmian klimatu wraz 2 zabezpieczeniem i zwiekszeniem odpornosci na kleski
Zywiolowe, w szczegolnosci katastrofy naturalne oraz monitoring srodowiska. Zgodnie z zapisami
poprzednich naborow Szczegolowego Opisu Osi Priorytetowych POIIS 2014-20, "co do zasady
wsparcie bedzie kierowane do obszarow miast powy2ej 100 tys. mieszkancow ujetych w projekcie
1b (MPA), polegajacym na opracowaniu lub aktualizacji planow adaptacji do zmian klimatu
w miastach powyzej 100 tys. mieszkancow. Niemniej mozliwa bedzie rowniez realizacja projektow
na obszarach miast ponitej 100 tys. mieszkancow, ktore zostaly uwzglednione w projekcie 1b
(MPA)." Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektow wynosil 85% wartosci
wydatkéw kwalifikowanych projektu w poprzednich naborach. Programy te bardzo czesto
dofinansowuja dzialania wdrozeniowe, ktore dotycza bezposrednio infrastruktury, w tym terenow
zieleni miejskiej. Instytucja oglaszajaca konkursy jest Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej ‘

Priorytetowe programy Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej — wsrod
funduszy NFOSIGW priorytetowymi obszarami dofinansowania na rok 2018 sq m.in.: Ochrona
i zrownowazenie gospodarowania zasobami wodnymi, racjonalne gospodarowanie odpadami
i ochrona powierzchni ziemi, ochrona atmosfery. Szczegoly naborow oraz ich priorytetow zostana
doszczegolowione w I polowie 2018 roku.
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3) Zrodia regionalne

Wojewodzki Funduszy Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach bedzie
dofinansowywal przedsiewziecia na rzecz zrownowazonego rozwoju regionu stosujac nastepujace
instrumenty finansowe: po2yczki, dotacje, umorzenia czesci wykorzystanej pozyczki, dopiaty do
oprocentowania kredytow bankowych, kredyty w bankowych liniach kredytowych. Fundusz bedzie
preferowal zwrotny system finansowania ochrony srodowiska. Podstawowa forma pomocy
finansowej udzielanej przez Fundusz beda pozyczki udzielane na preferencyjnych warunkach.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Slqskiego (RPO WSL) na Iata 2014-2020
ochronie srodowiska poswieca 6 os priorytetowa OCHRONA SRODOWISKA I EFEKTYWNE
WYKORZYSTANIE ZASOBOW, ktorej jednym z priorytetow jest wspieranie inwestycji
ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagroien przy jednoczesnym zwiekszeniu odpornosci na
kleski i katastrofy i rozvvijaniu systemow zarzqdzania kleskami i katastrofami. Os priorytetowa 5
nakierunkowana jest na poprawe stanu powietrza poprzez wspieranie EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ, ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ,
ktorej priorytetami sq: wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii poohodzacej ze Zrodel
odnawialnych, promowanie efektywnosci energetycznej i korzystania z odnawialnych Zrodel
energii w przedsiebiorstwach, wspieranie efektywnosci energetycznej, inteligentnego zarzqdzania
energia i wykorzystania odnawialnych irodel energii w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniovvym, promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajow terytoriow, w szczegolnosci dla obszarow miejskich, w tym wspieranie
zrownowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej i dzialan adaptacyjnych majqcych
oddzialywanie Iagodzace na zmiany klimatu oraz promowanie vvykorzystyvvania wysokosprawnej
kogeneracji ciepla ijenergii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo uzytkowe. Os
priorytetowa X ma za zadanie wspierao REWITALIZACJE ORAZ INFRASTRUKTURE
SPOLECZNA I ZDROWOTNA, ktorej podstawowymi priorytetami sa: inwestycje w infrastrukture
zdrowotna i spolecznq, ktore przyczyniaja sie do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego,
zmniejszania nieréwnosci w zakresie stanu zdrowia, promowanie wlaczenia spolecznego poprzez
Iepszy dostep do uslug spolecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejscia z uslug
instytucjonalnych na uslugi na poziomie spolecznosci lokalnych oraz wspieranie rewitalizacji
fizycznej, gospodarczej I spolecznej ubogich spolecznosci i obszarow miejskich i wiejskich.

8.4 MONITORING REALIZACJI PLANU ADAPTACJI
Plan Adaptacji podlega przegladowi oraz w razie potrzeby aktualizacji. Monitorowanie stanu realizacji
dzialan okreslonyoh w Planie Adaptacji bedzie stanowié irodlo informacji na temat postepu realizacji .
zaplanowanych dzialan. Monitorowanie realizacji dzialan adaptacyjnych powierza sie Prezydentowi
Miasta Gliwice. Ocena postepu realizacji Planu bedzie dokonyvvana co pier’: lat na podstawie
zebranych informacji zestawionych w poni2szej tabeli (Tabela 3).
Tabela 3. Infonnacja 0 p/zebiegu realizacji Planu Adaptacji w okresie sprawozdawczym

61



Fundusze - “ " ‘ ~~'r-r I I .- - Rzeczpospolita .1 ~.,.r= )1 Unia Europejska
i fi:::.$€3fi£?al?$?ndcwisl-0 - Polska Fuaduu Spmnnarl

OPRACOWANIE PLANOW ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU W MIASTACH POWYZEJ 100 TYS. MIESZKANCOW

"331?-Em?‘ 5;
. . W . _Y.L.__._,

=._iuIs:.12¢1ijrr.;>i .1
1

j .
-.

W oparciu o informacje przekazane przez podmioty odpowiedzialne za inicjowanie i realizacje dzialan
adaptacyjnych, raz na piec lat przygotowyvvany jest raport z wdraiania Planu Adaptacji. Raport ten
zawiera podstawowe informacje o zainicjowanych, przygotowanych, realizowanych dzialaniach
adaptacyjnych prowadzonych w okresie sprawozdawczym. Po zatwierdzeniu raportu przez
Prezydenta Miasta Gliwice bedzie on udostepniony w sposob umozliwiajacy opinii publicznej
zapoznanie sie zjego trescia.

8.5 EWALUACJA REALIZACJI PLANU ADAPTACJI
Zadaniem ewaluacji jest sprawdzenie, czy w wyniku podejmowanych dzialan powstaly spodziewane
rezultaty oraz, czy przelozyly sie one na realizacje wyznaczonego celu nadrzednego Planu Adaptacji.
W procesie ewaluacji wykorzystyvvane sa informacje pochodzqce z monitoringu oraz dodatkowe
badania ewaluacyjne i wskainiki kontekstowe (Tabela 4). Przewiduje sie przygotowanie ewaluacji
wtrybie on-going czyli w trakcie obowiazywania Planu Adaptacji oraz ex-post po zakonczeniu jej
wdrazania. Ewaluacja on-going pozvvoli na obiektyvvny przyjrzenie sie dotychozasowym wynikom
realizacji Planu Adaptacji i zweryfikowaé piervvotne zalozenia, ktore byly podstawq do jej stworzenia.
Natomiast ewaluacja ex-post ma charakter podsumowujacy efekty realizacji Planu Adaptacji i powinna
byc podstawa do podjecia decyzji o aktualizacji Planu Adaptacji na kolejny okres planistyczny. Za
wykonanie lub zlecenie wykonania badan oraz raportow ewaluacyjnych odpowiadaé bedzie Prezydent
Miasta Gliwice.
Tabela 4. Wskainiki osiagniecia celu nadrzednego Planu Adaptacji w okresie sprawozdawczym
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C2

Przeprowadzenie przegladu i korekty istniejacego planu
zarzqdzania kryzysowego w miescie w zakresie zagroien TAK/NIE TAK UM
zwiazanych z moiliwoscia wystapienia zjawisk
Liczba _dokumentow miejskich (strategicznych i 1
planistycznych), w . ktérych uwzgledniono prognozowane szt. wzrost UM
zmiany klimatu
Przeprowadzenie aktualizacji "Zaloien do Planu zaopatrzenia
w cieplo, energie elektrycznqi_paIiwa gazowe" TAK/NIE TAK UM

Liczba osob, ktore wziely udzial w dzialaniach
infomwacyjnych/edukacyjnych (uczestnicy wydarzeri) Os‘ Wzrost UM
Liczba filmow edukacyjnych, spotow, vvydanych ulotek,
folderow informacyjnych promujacych racjonalne korzystanie z szt. " wzrost UM
zasobow

UM, operator
systemu
roweru

miejskiego

Liczba filmow edukacyjnych, spotow, wydanych ulotek,
folderow informacyjnych promujacych korzystanie z ~ szt. wzrost
komunikacji zbiorowej i popularyzujacych ruch rowerowy
Liczba stacji Iadowania pojazdow elektrycznyoh na terenie szt. wzrost UM, operator
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miasta
Liczba zbiomikow przeciwpowodziowych na terenie miasta szt. wzrost

_

Dlugoéé zmodemizowanych walow przeciwpowodziowych km wzrost Wody Polskie
Liczba Iudnosci dla ktorej zredukowano ryzyko utraty zdrowia
lub 2ycia oraz wystqpienia strat finansowych w wyniku budowy
urzadzen hydrotechnicznych

SZL
wzrost UM

Sumaryczna pojemnosé zastosowanych rozwiazan
retencyjnych (retencja kanalowa, zbiomiki itg) tys. m3 wzrost UM
Liczba powstaiych obiektow retencjonujggych wode szt. wzrost UM
Liczba nowopowstalych obiektow blekitno-zielonej
infrastruktury szt. wzrost UM
Dlugosé sieci kanalizacji deszczowej km wzrost UM
Opracowanie ekspertyzy okreslajacej warunki przewietrzania
miasta TAK/NIE TAK UM
Liczba budynkow uiytecznosci publicznej objetych
termomodernizacjg SZL WZFOSII UM
Liczba budynkow wielorodzinnych objetych
termomodernizacjg szt. wzrost UM
Powierzchnia/liczba nasadzeri zieleni miejskiej m’/szt. WZl'0St UM
Roczne naklady na zakladanie i urzadzanie nowych terenow
zieleni miejskiej zl. wzrost UM
Uruchomienie Centrum Przesiadkowego
Liczba samochodow na 1000 mieszkancow

TAK/NIE
szt.

TAK
spadek

UM
GUS

Liczba autobusow wykorzystujacych napedy i paliwa
altematywne w stosunku do Iiczby wszystkich autobusow
komunikacji miejskiej

szt. wzrost UM/KZK GOP

Liczba osob korzystajggych z komunikacji_pubIicznej SZL wzrost UM/KZK GOP
km wzrost UMDiugosé powstalych scieiek rowerovvych

I Powierzchnia podtopien m2 spadek UM
Liczba ewakuowanych ludzi spadek 'UM

Liczba zdarzen zwiqzanych ze zjawiskami klimatycznymi spadek
KM

Panstwowej
Strazy

Po2amej/ UM
Powierzchnia terenow zieleni dostepnych dla mieszkaricow kmz WZFOSI

UM i spolki
miasta

Liczba projektéw adaptacyjnych w budiecie partycypacyjnym
w stosunku do Iiczby wszystkich projektow wzrost UM
Wysokoéé strat spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami zl spadek UM
Czas trwania awarii linii energetycznej I. godzin spadek Operatorzy

sieci
Liczba awarii linii energetycznej j spadek Operatorzy

sieci
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Wzgledna zmiana Iiczby osob hospitalizowanych w zwiazku z
wystepowaniem ekstremalnych zjawisk klimatycznych % spadek Szpitale

miejskie
Wzrost Iiczby wnioskow obejmujacych przedsiewziecia
zwiazane z zielono-blekitna infrastruktura w ramach Budietu
Obyvvatelskiego I

% wzrost UM

Wzgledna zmiana odsetka osob pozytyvvnie oceniajacych
_jakosc': iycia w Miescie (badania ankietowe) O/0 wzrost UM

Wzgledna zmiana powierzchni blekitno-zielonej infrastruktury
w miescie [%] , % wzrost UM

Wysokosé strat spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami zl spadek UM
Liczba oséb korzystajggych z komunikacji_publicznej I. wzrost UM
Wzgledna zmiana Iiczby uiytkownikow korzystajacych z
systemu roweru miejskiego [%] % wzrost UM/operator

systemu
Zuzycie wody_per capita m3 spadek GUS
Wzgledna zmiana srodkow przeznaczonych na intervvencje
zwiazane z bezpieczeristwem publicznym i zwiqzane z
usuwaniem skutkow zdarzen meteorologicznych i
hydrologicznych w przeliczeniu na 1000 mieszkancow

% spadek Straz poiarna,
straz miejska

Wzrost poziomu swiadomosci klimatycznej urzednikow i
_pracownikow spolek miejskich % wzrost UM (badania

Poziom swiadomosci klimatycznej mieszkancow % wzrost

ankietowe)
UM

(badania
ankietowe)

Wnioski plynace z ewaluacji stanowiq podstawe aktualizacji zapisow Planu Adaptacji. O koniecznosci
aktualizacji zdecyduje Prezydent Miasta Gliwice na podstawie raportow z monitoringu i ewaluacji.
Osiagniecie zakladanych wartosci wskainikow programowych bedzie wymagalo szerokiego
zaangazowania w realizacje dzialan Planu Adaptacji zarowno samorzqdu Iokalnego i jednostek mu
podleglych, jak i podmiotow zewnetrznych. Z tego powodu elementem procesu wdrazania Planu
Adaptacji bedzie upowszechnianie raportow ewaluacji.

8.6 HARMONOGRAM WDRAZANIA PLANU ADAPTACJI
W tabeli ponizej przedstawiono cykl Zycia planu adaptacji miasta Gliwice do zmian klimatu wraz
z harmonogramem wykonania poszczegolnych czynnosci.
Tabela 5. Harmonogram wdraz‘ania Planu Adaptacji
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Plan Adaptacji podlega bie2acemu monitoringowi realizacji zaplanowanych dzialan oraz ewaluacji
realizacji dzialan woyklach piecioletnich. Decyzje o koniecznosci wykonania§ aktualizacji Planu
Adaptacji badi wykonania korekty podejmuje Prezydent Miasta Gliwice na podstawie raportow
z monitoringu i ewaluacji.
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W ostatnich latach coraz czesciej jestesmy éwiadkami negatyvvnych skutkéw postepujacych
zmian klimatu, czesto potegowanych przez konsekwencje naturalnego rozwoju obszaréw miejskich -
wzrostu urbanizacji, zageszczenia ludnosci, czy Iiczby pojazdéw przypadajacych na gospodarstwo
domowe, a z drugiej strony spadku udzialu powierzchni biologicznie czynnych, czy dyspozycyjnych
zasobow wodnych. Zarowno nagle, gwaltowne zjawiska jakimi sa deszcze nawalne, podtopienia
i powodzie, jak i dlugotn/vale okresy bezopadowe z wysokq temperatura powietrza, powodowaé beda
coraz wieksze straty materialne i ekonomiozne, a przede wszystkim coraz wieksze zagrozenie dla
zycia i zdrowia ludzi.

Wyniki badan naukowych i analiz, a takze stanowiska rzadéw i organizacji miedzynarodowych
wskazuja, Ze zjawiska te be-da sie poglebiaé stanowiac zagrozenie nie tylko dla jakosci Zycia, Iecz
takze mozliwosci rozwoju spolecznego i gospodarczego wielu miast, regionéw i krajéw na swiecie,
w tym takze Polski i miasta Gliwice.

Majac ograniczony wplyw na skale i czestotliwosé wystepowania samych zjawisk klimatycznych i ich
pochodnych, w celu budowy miasta odpornego na niekorzystne zjawiska konieczne jest zmniejszenie
podatnosci wrazliwych sektoréw i obszaréw oraz zwiekszenie potencjalu adaptacyjnego
w poszczegolnych kategoriach funkcjonowania Miasta.

Adaptacja w systemach ludzkich to proces dostosowania do zaistnialych lub
oczekiwanych zmian klimatu i ich skutkéw w celu zlagodzenia szkéd lub wykorzystania
korzystnych moiliwosci. Wsystemach naturalnych jest to proces dostosowania do
obecnych i oczekiwanych zmian klimatu i ich skutkow; interwencja cztowieka moie
ulatwié dostosowanie (systemow naturalnych) do oczekiwanych zmian klimatu
(wg IPCC, 2012: Summary for Policymakers. In: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance
Climate Change Adaptation).

Aby byé skutecznym, niniejszy Plan adaptacji jest komplementarny z wczesniej opracowanymi
dokumentami strategicznymi, planistycznymi i operacyjnymi Miasta Gliwice, ktore dotychczas
ksztaltowaly polityke rozwoju Miasta oraz wdrazaly piervvsze dzialania adaptacyjne, wsrod ktorych
mozemy wymienié m.in. dzialania na rzecz poprawy jakosci powietrza realizowane w ramach
Programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Gliwice czy modernizacje systemu
gospodarowania wodami opadowymi. Nalezy miec': na uwadze, Ze dzialania podejmowane w ramach
wdrazania Planu adaptacji musza byé zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa i innymi
uwarunkowaniami.

Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Gliwice spelnia funkcje nie tylko dokumentu
strategicznego. Jego Zadaniem jest takze poszerzanie wiedzy i swiadomosci zaangazowanych
podmiotow, interesariuszy i mieszkancéw Miasta, skuteczna adaptacja nie ogranicza sie bowiem
jedynie do realizacji listy dzialan adaptacyjnych objetych niniejszym dokumentem. Niezvvykle istotne
jest tak2e podejmowanie skutecznych dzialan w ramach przedsiewzieé juz realizowanych, a takze
wnaszym codziennym Zyciu. Realizacje tej funkcji starano sie zapewnié poprzez wlaczenie
w opracowanie dokumentu szerokiego grona interesariuszy, a takie zapewnienie mozliwosci udzialu
spoleczenstwa wpostepowaniu dotyczacym strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko
Projektu Planu adaptacji.
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Zalaczniki
Dofqczone do Planu adaptacji na DVD. .

Lista interesariuszy
Opis glownych zagrozen klimatycznych i ich pochodnych dla miasta
Materialy graficzne
Prognoza oddzialywania na srodowisko projektu MPA
Podsumowanie strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko
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