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Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu
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Każdy Plan Adaptacji podlega SOOŚ – art. 46 ust. 2 Ustawy OOŚ
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Proces opracowania Planu Adaptacji
ETAP 1 - Rozpoczęcie procesu
ETAP 2 - Ocena podatności
ETAP 3 - Analiza Ryzyka
ETAP 4 - Opracowanie opcji adaptacji
ETAP 5 - Ocena i wybór opcji
ETAP 6 - Przygotowanie dokumentu
https://klimada.mos.gov.pl/
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Plan Adaptacji
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Synteza
Wprowadzenie
1. Charakterystyka Miasta
2. Powiązanie Planu Adaptacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi
2.1. Dokumenty krajowe
2.3. Dokumenty regionalne i lokalne
3. Metoda opracowania Planu Adaptacji
4. Udział społeczeństwa w opracowaniu Planu Adaptacji
5. Diagnoza
5.1. Główne zagrożenia wynikające ze zmian klimatu
5.2. Wrażliwość miasta na zmiany klimatu
5.3. Potencjał adaptacyjny miasta
5.4. Podatność miasta na zmiany klimatu
5.5. Ryzyko związane ze zmianami klimatu
5.6. Szanse wynikające ze zmian klimatu
9. Podsumowanie

6. Wizja i cele Planu Adaptacji
7. Działania adaptacyjne
8. Wdrażanie Planu Adaptacji
8.1. Podmioty wdrażające
8.2. Koszty wdrożenia Planu Adaptacji
8.3. Możliwe źródła finansowania
8.4. Monitoring realizacji Planu Adaptacji
8.5. Ewaluacja realizacji Planu Adaptacji

Planowanie adaptacji
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

Planowanie adaptacji
Działania informacyjne i edukacja

 Edukacja o skutkach zagrożeń, dobrych i złych praktykach w
związku z zagrożeniami
 Budowa platform wymiany wiedzy i sieci współpracy w zakresie
adaptacji
 Systemy ostrzegania i informowania społeczeństwa o zagrożeniach

 Systemy gromadzenia danych o zagrożeniach, szkodach i stratach

Planowanie adaptacji
Działania organizacyjne
 Tworzenie, przeglądy i aktualizacje dokumentów strategicznych i
planistycznych w tym dokumentów planowania przestrzennego i
zarządzania ryzykiem powodziowym
 Wzmacnianie służb ratowniczych z uwzględnieniem zmian
klimatycznych

 Tworzenie wytycznych, procedur, instrukcji postępowania służb
miejskich w związku z zagrożeniami klimatycznymi
 Podejmowanie współpracy i lobbowanie

Planowanie adaptacji
Działania techniczne
 Budowa i rozwój systemu błękitnej i zielonej infrastruktury
 Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej

 Zabezpieczenie zagrożonych budynków i infrastruktury krytycznej w strefie
zagrożenia (powodzią, osuwiskami itp.)
 Zmiana funkcji obiektów infrastrukturalnych znajdujących się w strefach
zagrożenia (powodzią, osuwiskami itp.)
 Budowa systemu optymalizacji zużycia wody w mieście
 Budowa systemu rozwiązań dla zapewnienia komfortu termicznego
mieszkańców
 Dostosowanie systemu komunikacji publicznej do zmieniających się
warunków klimatycznych

Opis działań adaptacyjnych
Działania
Działanie 2.2. Wprowadzenie „zielonych”
połączeń pomiędzy terenami zieleni w
mieście

Horyzont
Podmiot
Podmioty
czasowy
odpowiedzialny współpracujące
po 2025
Biuro Miejskiego Departament
w perspektywie
Architekta
Inwestycji i
2030 r.
Zieleni
Rozwoju

Działanie obejmuje adaptację istniejącej zielonej infrastruktury do zmian klimatu, zwiększenie
udziału terenów zieleni w mieście oraz uwzględnianie potrzeb finansowych z tym związanych w
planach inwestycyjnych miasta. Zrealizowane zostaną połączenia pomiędzy Parkiem Nadrzecznym,
Rezerwatem Stasin w lesie Stary Gaj, Parkiem Ludowym, Ogrodem Saskim, Parkiem Akademickim,
obszarami nad Zalewem Zemborzyckim.
Działanie organizacyjne i techniczne.

SOOŚ - założenia metodyczne


Jednolita i elastyczna metoda



Eksperci OOŚ w każdym zespole w mieście



Równoległa praca ekspertów OOŚ z ekspertami
opracowującymi MPA



Opracowany wzór prognozy OOŚ



Kontrola jakości: lista sprawdzająca

Metoda

Skala oceny
Działanie adaptacyjne służy bezpośrednio realizacji celu ochrony środowiska;
jego oddziaływanie na środowisko jest korzystne
Działanie adaptacyjne pośrednio może przyczynić się do realizacji celu ochrony środowiska;
jego oddziaływanie na środowisko jest raczej korzystne
Działanie adaptacyjne nie ma wpływu na realizację celu ochrony środowiska,
jego oddziaływanie na środowisko jest neutralne
Działanie adaptacyjne nie służy realizacji celu ochrony środowiska;
może negatywnie oddziaływać na środowisko
i możliwe jest minimalizowanie tego oddziaływania
Działanie pozostaje w sprzeczności z realizacją celu ochrony środowiska;
może negatywnie oddziaływać na środowisko
i możliwości minimalizowania tego oddziaływania są ograniczone
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Ocena uwzględnienia celów ochrony środowiska
Działanie 1.1. Budowa zbiorników gromadzących wody opadowe, wykorzystywanych w czasie pogody
bezopadowej do podlewania terenów zieleni miejskiej
Działanie 1.2. Budowa wału przeciwpowodziowego w rejonie ul. Długiej
Działanie 1.n
Komponent
Działanie
Działanie
Działanie
Istotne cele ochrony środowiska
środowiska
1.1.
1.2.
1.n.
Różnorodność Zapewnienie ochrony cennych elementów
++
biologiczna,
przyrody w mieście
rośliny i
Tworzenie spójnego systemu przyrodniczego w
zwierzęta
mieście, zwiększanie powierzchni terenów
pełniących funkcje przyrodnicze i zapewnienie
powiązania terenów zielonych w mieście z jego
przyrodniczym otoczeniem

Ocena oddziaływania (działania)
Komponent środowiska

Różnorodność biologiczna, Zasoby
rośliny i zwierzęta
Stan
Ludzie
Warunki życia i zdrowie
Zasoby
Powierzchnia ziemi, gleby
Stan
Zasoby
Wody
Stan
Powietrze atmosferyczne
Jakość
i klimat
Zasoby naturalne
Zasoby
Zasoby
Dziedzictwo kulturowe
Stan
Zasoby
Krajobraz
Stan
Dobra materialne
Zasoby
Powiązania pomiędzy elementami środowiska

Działanie 1.1. Budowa zbiorników gromadzących wody opadowe,
wykorzystywanych w czasie pogody bezopadowej do podlewania terenów zieleni
miejskiej
Działanie 1.2. Budowa wału przeciwpowodziowego w rejonie ul. Długiej
Działanie 1.x
Działanie 1.1.
Działanie 1.2.
Działanie 1.x
++
-

Różnorodność biologiczna, flora i fauna
Warunki życia i zdrowie ludzi

Powierzchnia ziemi, gleby
Wody
Powietrze atmosferyczne
i klimat
Zasoby naturalne
Dziedzictwo kulturowe
Krajobraz
Dobra materialne
Powiązanie pomiędzy elementami
środowiska

x
x
x
x

x
x

x
x

Działanie 3.n

Działanie 2.n.

Działanie 1.2.

Komponent środowiska

Działanie 1.1.

Ocena oddziaływania (projekty)

Ocena oddziaływania (projekty) - przykład
Opis środowiska w zasięgu przewidywanego oddziaływania. Działanie adaptacyjne dotyczy obszaru doliny rzeki Wolbórki. Wolbórka
w Tomaszowie została znacznie przekształcona. Jej koryto jest uregulowane i obwałowane, dolina przegrodzona mostami. Na terenie
gminy Tomaszów (na zachód od miasta) rzeka zachowuje naturalność, nie jest obwałowana. Rzeka jest lewobrzeżnym dopływem Pilicy,
ujściowy odcinek rzeki także jest obwałowany i uregulowany. W dolinie rzeki występują gleby organiczne, zwierciadło wód występuje
płytko do 2 m p.p.t., niekiedy na powierzchni.
W zasięgu znaczącego oddziaływania nie występują obszary chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody. Występują
powiązania przyrodnicze pomiędzy wskazanym terenem lokalizacji polderów a obszarem Natura 2000 Łąki Ciebłowickie PLH100035 –
Wolbórka jest dopływem Pilicy, w dolinie której występują Łąki Ciebłowickie. Dolina Pilicy na wschód od Tomaszowa była także objęta
ochroną jako Spalski Park Krajobrazowy. Na rys. 2 przedstawiono obszary chronione. Brak jest powiązań przyrodniczych pomiędzy innymi
obszarami i obiektami chronionymi w rozważanym obszarze. Dolina Wolbórki w górnym odcinku jest także objęta ochroną jako Obszar
Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki. Ten obszar chroniony położony jest poza gminą Tomaszów, a planowane w mieście i gminie
poldery nie będą miały wpływu na ten obszar.
W rejonie możliwej lokalizacji polderów występuje roślinność półnaturalna – łąki i zarośla z naturalną sukcesja drzew. Występują tu
obniżenia wskazujące na dawne starorzecza, które użytkowane są rolniczo (rys. 5). W obszarze tym z uwagi na urozmaicenie pokrycia
roślinnością, zmienność użytkowania terenu lub jego brak i sukcesję roślinności możliwe jest występowanie stanowisk gatunków owadów,
płazów i gadów, drobnych ssaków oraz lęgowych stanowisk ptaków.

W sąsiedztwie terenu ewentualnej lokalizacji polderu na prawym brzegu Wolbórki występuje kompleks leśny.
W zasięgu oddziaływania występują tereny mieszkaniowe. Są to osiedla Rolandówka oraz Nieborów.

Ocena oddziaływania (projekty) - przykład
W poddziałaniu 2.3.1 nie planuje się budowy polderów, ale w wyniku tego działania – współpracy między
samorządami – takie poldery mogą powstać (rys. 5). Działanie dotyczy ochrony przeciwpowodziowej od
Wolbórki. Poldery służyłyby zmniejszeniu przepływów wód powodziowych przez śródmiejską część Tomaszowa,
gdzie Wolbórka jest uregulowana i obwałowana. W Strategii wskazano potencjalne przybliżone miejsce
lokalizacji polderów – rejon ul. Mostowej i ul. Zawadzkiej. Nie jest znana lokalizacja ewentualnych polderów
poza granicami miasta Tomaszowa, na terenie gminy.

Ocena oddziaływania (projekty) - przykład
Komponenty
środowiska
Różnorodność
biologiczna,
rośliny i
zwierzęta

Kategoria
oddziaływania
-usunięcie
roślinności, w
tym drzew

Opis oddziaływania
i jego skutków
Budowa polderów będzie
wymagała budowy nowych
fragmentów wałów i grobli i w
związku z tym usunięcia
roślinności. W większości jest
to roślinność półnaturalna,
mogą to być zarośla i
zadrzewienia.

Charakter
i ocena oddziaływania
-bezpośrednie
-trwałe
-częściowo
nieodwracalne
-o lokalnym zasięgu
-pewne
-negatywne

Możliwość
skumulowania
oddziaływań
Możliwość
kumulowania z
oddziaływaniem
modernizacji wałów
przeciwpowodziowych
rekomendowanej w
PZRP.

Działania minimalizujące
-ograniczenie do minimum
wycinki drzew,
-prowadzenie wycinki poza
okresem wegetacyjnym
-zabezpieczenie drzew w
sąsiedztwie prowadzonych
prac
-uzupełnienie nasadzeń

Dziękuję za uwagę.

malgorzata.hajto@ios.edu.pl

