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Rezultaty projektu MPA – Opracowanie planów adaptacji do
zmian klimatu dla miast powyżej 100 000 mieszkańców.
Działania informacyjno-edukacyjne

mają na celu budowanie współpracy, edukację i
informację o zagrożeniach, planowanych i podjętych
działaniach adaptacyjnych, o funkcjonujących
systemach monitorowania i ostrzegania oraz
propagowanie dobrych praktyk
Działania organizacyjne
wymuszające zmiany w planowaniu przestrzennym,
organizacji przestrzeni publicznej, zmiany prawa
miejscowego, stworzenie wytycznych postępowania w
sytuacjach zagrożenia
Działania techniczne
o charakterze twardym/inwestycyjnym pozwalające w
szybkim czasie uzyskać efekty adaptacji miasta do zmian
klimatu

Powodzie błyskawiczne, podtopienia, zalania – te problemy
zidentyfikowano w 44 miastach
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Miejska wyspa ciepła, susza.

MPA – zielona i błękitna infrastruktura, retencja, zatrzymanie i zagospodarowanie
wód opadowych

Diagnoza potrzeb

Prognoza dla Polski (Polityka Ekologiczna Państwa 2030):

•

Najpowszechniejszymi zjawiskami pogodowymi w kolejnym
dziesięcioleciu będą ekstremalne zjawiska suszy z tendencją do
wydłużania czasu ich występowania

• Powodzie o zasięgu krajowym oraz krótkie, lecz bardzo
intensywne opady deszczu, które mogą powodować lokalne
podtopienia, powodzie miejskie.
• W Polsce zasoby wodne są nieduże w porównaniu z innymi
krajami UE

Diagnoza potrzeb

Konieczne jest stosowanie działań w zakresie adaptacji do zmian
klimatu odnośnie do wód opadowych, w szczególności
zapobiegania lokalnym podtopieniom, powodziom oraz suszom
poprzez zaopatrzenie ludności
w wodę do picia.
Rozwijanie zielono-niebieskiej infrastruktury pozwoli uzyskać szereg
synergii w zakresie adaptacji do zmian klimatu na terenach
miejskich.
Istotnym elementem adaptacji do zmian klimatu jest
racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi

Planowane wsparcie 2021-2027
(klimat)

Przywracanie naturalnej retencji,
przekształconych cieków wodnych

w tym renaturyzacja

Infrastruktura (zapobieganie, zmniejszanie skutków) w zakresie
powodzi oraz suszy
Zapewnienie i przywracanie dobrego stanu wód i potencjału
ekologicznego, bezpieczna dostawa wody do picia

Planowane dofinansowanie z NPF po 2020 (2021-2027) w ramach KPO w sektorze środowiska

•

•

•

W kontekście adaptacji do zmian klimatu wskazuje się, że po roku 2020
powinno być finansowane zarówno wdrożenia planów adaptacji do
zmian klimatu dla miast objętych projektem MPA, jak również
przygotowania i wdrożenia planów adaptacji do zmian klimatu dla
mniejszych miast, gdzie występuje znacząca koncentracja problemów i
zagrożeń związanych ze zmianami klimatu oraz istnieje konieczność
podjęcia działań adaptacyjnych, np. powyżej przyjętego pewnego
wskaźnika gęstości zaludnienia.
Planuje się, że finansowanie realizacji zrównoważonych, adaptacyjnych
do zmian klimatu systemów gospodarowania wodami opadowymi w
miastach dla miast będących partnerami MPA oraz dla miast mniejszych
powyżej pewnego progu gęstości zaludnienia (w przypadku powiązań
funkcjonalno-przestrzennych z miastami oraz dużej podatności na
zmiany klimatu dopuszczać się powinno również finansowanie obszarów
innych niż miejskie).
Planuje się finansowanie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenach
miejskich.

Cele polityki
EFRR, EFS+, Fundusz Spójności i EFMR wspierają następujące cele
polityki:
• bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej
transformacji gospodarczej;
• bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu
czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich
inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany
klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
• lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu
regionalnych połączeń teleinformatycznych;
• Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru
praw socjalnych;
• Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego
rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw
lokalnych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
i Funduszu Spójności

Cel polityki 2 (CP 2): „Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji,
gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania
ryzyku i zarządzania ryzykiem”.

•

Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii
na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji
Narodów Zjednoczonych, fundusze przyczynią się do uwzględnienia działań w dziedzinie
klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów
klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 %. W odniesieniu do operacji wspieranych z
EFRR oczekuje się, że 30 % całkowitej puli środków EFRR będzie przyczyniać się do realizacji
celów klimatycznych. W odniesieniu do operacji wspieranych z Funduszu Spójności
oczekuje się, że 37 % całkowitej puli środków tego funduszu będzie przyczyniać się do
realizacji celów klimatycznych.

Prace dotyczące programowania

Polityka Spójności 2021-2027,
-

Nowy Zielony Ład,

Europejski Instrument na rzecz
Odbudowy, w tym React EU oraz
Instrument na rzecz Odbudowy i
Zwiększania Odporności
(RRF)
– Mechanizm Sprawiedliwej
Transformacji

Działania – Sektor Środowiska i
Klimatu
•
•
•

•

Przygotowanie Założeń do Umowy
Partnerstwa
Przygotowanie projektu POiŚ 20212027
Przygotowanie Krajowego Planu
Odbudowy.

Mówiąc o środkach Unii
Europejskiej mówimy w tym
kontekście m.in. o Polityce
Spójności, Europejskim
Instrumencie na rzecz Odbudowy
oraz Mechanizmie Sprawiedliwej
Transformacji.

Ramy Legislacyjne

Zasada n+2 – wysoka gotowość projektów
Kwalifikowalność VAT – granica 5 mln EUR kosztów całkowitych
Obniżone poziomy dofinansowania: 70% w FS, a w EFRR
70%/55%/40% w zależności od kategorii regionów

Ograniczoność środków UE – potrzeba priorytetyzacji
Warunki podstawowe – brak refundacji wydatków, płynność
finansowa

Kategorie interwencji – różna intensywność wsparcia, odrębne
koperty z własnymi zobowiązaniami

Markery Klimatyczne – Środowisko

• Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie zagrożeniom
związanym ze zmianami klimatu lub zarządzanie nimi:
powodzie, susze, osuwiska, pożary oraz inne, np. burze (w
tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności, systemy,
infrastruktura)
• Wsparcie dla przedsiębiorstw, które świadczą usługi
przyczyniające się do gospodarki niskoemisyjnej i
odporności na zmiany klimatu

100 %

Markery Klimatyczne – Środowisko

• Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej,
zielona/niebieska infrastruktura
• Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie
obszarów Natura 2000
• Środki mające na celu ograniczenie hałasu
• i poprawę jakości powietrza
• Ekologiczne procesy produkcyjne i efektywne
wykorzystywanie zasobów w MŚP
• Wsparcie przyjaznych dla środowiska procesów
produkcyjnych i efektywnego gospodarowania zasobami w
dużych przedsiębiorstwach

40%

Markery klimatyczne – Środowisko

• Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych (w
tym zarządzanie dorzeczami, właściwe środki
adaptacyjne do klimatu, ponowne wykorzystanie,
ograniczanie wycieków)

40%

Markery klimatyczne – Środowisko

• Zapewnienie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura
wydobywcza, uzdatniająca, magazynująca i dystrybucyjna,
działania na rzecz wydajności, zaopatrzenie w wodę pitną)

• Odbiór i oczyszczanie ścieków

0%

Markery klimatyczne – Środowisko

• Gospodarka odpadami domowymi: zapobieganie,
minimalizacja, sortowanie, recykling
• Gospodarka odpadami handlowymi, przemysłowymi lub
niebezpiecznymi
• Gospodarka odpadami gospodarstwa domowego:
mechaniczne przetwarzanie biologiczne, obróbka
termiczna (projekty etapowe)

0%

Markery klimatyczne - Środowisko

• Ryzyko i zagrożenia naturalne niezwiązane z klimatem (tj.
trzęsienia ziemi) oraz wynikające z działalności człowieka
(np. wypadki technologiczne)

• Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja
skażonych gruntów

0%

Podsumowanie warsztatów miejskich - Miasto z Klimatem Woda

• Warsztaty miejskie to integralna część
inicjatywy Ministra Klimatu pn. „Miasto
z Klimatem” mającej na celu
• poprawę jakości życia mieszkańców oraz
• wsparcie miast w transformacji w
miejsca przyjazne i neutralne
klimatycznie

Podsumowanie warsztatów miejskich - Miasto z Klimatem Woda

• Warsztaty miejskie zaplanowane zostały jako cykl 16 spotkań w
całej Polsce w ramach Inicjatywy MKiŚ „Miasto z klimatem”
• W wyniku ograniczenia możliwości organizacji spotkań
związanych z Covid-19, zdołaliśmy zorganizować tylko dwa
spotkania stacjonarne, w Warszawie Białymstoku.
• Warsztaty miejskie przenieśliśmy do Internetu, gdzie
zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 18 warsztatów miejskich,
każdy w jednym z pięciu obszarów tematycznych:
• energia i czyste powietrze (3 warsztaty),
• zrównoważony i niskoemisyjny transport (3 warsztaty),
• zielono-niebieska infrastruktura oraz retencja wody w miastach
(4 warsztaty),
• parki, zielona infrastruktura i bioróżnorodność (5 warsztatów),
• planowanie przestrzenne (3 warsztaty).

Podsumowanie warsztatów miejskich - Miasto z Klimatem Woda

•
•
•

Rekomendacje wynikające z warsztatów:
Legislacyjne/pozalegislacyjne
Legislacyjne:

•

Zdefiniowanie pojęcia małej retencji w ustawie z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.).
Zaproponowanie uproszczenia pozwoleń wodno-prawnych dla
małych zielono-niebieskich inwestycji (np. zielone dachy,
doprowadzenie wody do obiektów małej retencji). Wyłączenie
inwestycji małej retencji z art. 34 pkt 2 i 35 ust. 3 pkt 7 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z
późn. zm.), tak aby art. 389 pkt 2 ww. ustawy (pozwolenie
wodnoprawne wymagane na szczególne korzystanie z wód) nie
miał dla nich zastosowania.

•

Podsumowanie warsztatów miejskich - Miasto z Klimatem Woda

•

Rekomendacje legislacyjne:

•

Wprowadzenie w ramach tzw. „specustawy antysuszowej” (projekt ustawy o
inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy) zmiany w ustawie z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), dotyczącej
zmniejszenia powierzchni nieruchomości, na której wykonane zostały roboty lub
obiekty budowlane trwale związane z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie
retencji terenowej, w tym zmniejszenie poziomu powierzchni biologicznie czynnej, a
w konsekwencji zmobilizowanie właścicieli do utrzymywania jak najwyższego
poziomu retencji, minimalizującego konieczność wnoszenia opłat.
Wprowadzenie w ramach zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym obowiązku zachowania minimalnego udziału powierzchni biologicznie
czynnej – 30% powierzchni terenu, w tym na gruncie rodzimym – 15% powierzchni.
W ramach zmian tej ustawy wprowadzenie zasady zagospodarowania wód
opadowych na powierzchni działki lub w tak zwanymi lokalnym systemie
zagospodarowania wód opadowych.
Zasadne wydaje się również zwiększenie tzw. taryf za odprowadzanie wód
opadowych do wód.

•

•

Podsumowanie warsztatów miejskich - Miasto z Klimatem Woda

•

Rekomendacje pozalegislacyje:

•
•

Edukacyjne
Zebranie, ustrukturyzowanie i zakomunikowanie najlepszych standardów i wytycznych
w zakresie wspierania rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach (w tym
np. propozycji zapisów do wykorzystania przez samorządy w opisach przedmiotu
zamówienia, wymagań retencyjnych dla zielonych dachów, opracowanie katalogu
działań, które można wprowadzić w centrach miast, które są w całości pokryte
powierzchnią nieprzepuszczalną i brak jest możliwości (lub możliwości są niewielkie)
wygospodarowania terenów na zielono-niebieską infrastrukturę i retencję wody.
Stworzenie pod „marką” Ministerstwa Klimatu i Środowiska uniwersalnego katalogu
rozwiązań, standardów i wytycznych oraz rozpropagowanie go wśród wszystkich
jednostek samorządu terytorialnego.
Finansowe
Poszerzanie bogatej oferty NFOŚiGW i wfośigw w zakresie zielono-niebieskiej
infrastruktury dla samorządów i mieszkańców. W zależności od dostępności środków,
zaproponowanie NFOŚiGW kolejnych działań, mających na celu wspieranie rozwiązań
z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenach nieobjętych wcześniejszą
pomocą.

•
•

