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Synteza

Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Zielona Góra do roku 2030 został opracowany na podstawie
Porozumienia NR DZR/V/39/2015z dnia 1 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem
Środowiska a Miastem Zielona Góra, stanowiącego deklarację udziału Miasta w projekcie
„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.
Zmiany klimatu mają wpływ na miasto Zielona Góra. Zjawiskami związanymi ze zmianami klimatu,
które coraz częściej oddziałują na miasto i jego mieszkańców są: upały i chłody, susze, intensywne
opady, wiatr i burze. Zjawiska te stanowią poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania
miasta. Wzrost temperatury oraz zmiany charakteru opadów w znaczący sposób oddziałują na
systemy hydrologiczne i zasoby wodne. Ekstremalne zjawiska klimatyczne i hydrologiczne, takie jak
fale upałów z lat 2006 i 2015, susze (2015 rok), powodzie (2011 rok), huraganowy wiatr (w latach
1997 i 2007) wpływają niekorzystnie na zdrowie i warunki życia mieszkańców miasta, infrastrukturę
i przyrodę w mieście.
Dostosowanie do nowych warunków klimatycznych jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań.
Adaptacja do zmian klimatu jest działaniem głównie lokalnym i jego skuteczność zależy od lokalnych
instytucji, w tym przede wszystkim administracji samorządowej. Uwzględniając obserwowane
i prognozowane zagrożenia, miasto Zielona Góra podjęło wysiłki na rzecz zwiększenia
bezpieczeństwa i poprawy warunków życia mieszkańców w zmieniających się warunkach
klimatycznych. Pierwszym krokiem tych prac jest opracowanie Planu Adaptacji do zmian klimatu
miasta Zielona Góra do roku 2030. Na potrzeby Planu dokonano szczegółowej diagnozy, w której
oceniono warunki klimatyczne (i ich przyszłe zmiany) miasta, wrażliwość miasta na zmiany klimatu
oraz potencjał miasta do reagowania na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Na podstawie
diagnozy przyjęto cele i działania adaptacyjne, które służyć będą zapewnieniu wysokiej jakości życia
mieszkańców Zielonej Góry i efektywnego funkcjonowania gospodarki w warunkach zmian klimatu,
rozwijaniu zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu miasta Zielona Góra poprzez zapewnienie
podmiotom na poziomie lokalnym dostępu do wiedzy na temat adaptacji do zmian klimatu oraz
realizację celów adaptacyjnych określonych w unijnej i krajowej strategii adaptacji do zmian klimatu.
Zarówno diagnoza, jak i cele oraz działania adaptacyjne wypracowane zostały wspólnie przez zespół
ekspertów IOŚ-PIB oraz przedstawicieli miasta i organizacji społecznych.
Prognozuje się, że skutki zmiany klimatu będą się pogłębiać. Prognozy klimatyczne wskazują na
wzrost w przyszłości liczby dni upalnych i gorących w roku. Na niekorzystne oddziaływanie upałów
szczególnie wrażliwe są osoby starsze. Należy więc zwrócić uwagę, że oprócz wzrostu intensywności,
długości i częstotliwości fal upałów, nasili się proces starzenia się społeczeństwa (65+), tym samym
większa grupa społeczna będzie narażona na ekstremalnie wysokie temperatury powietrza. Zimy
będą łagodniejsze, ale nadal występować będę fale chłodów. Prognozy zmian opadów wskazują, że w
przyszłości opady w Zielonej Górze wzrosną zarówno w skali roku, jak i wzrost miesięcznej sumy
opadu zwłaszcza w chłodnej porze roku. W horyzoncie do roku 2050 prognozowany jest wzrost
zarówno liczby dni z opadem ≥10 mm/d i liczby dni z opadem ≥20 mm/d. Będzie to skutkować coraz
częstszymi podtopieniami, a także gwałtownym przyborem wód w rzekach i powodziami.
Oceniono, że na zmiany klimatu szczególnie wrażliwe są w Zielonej Górze następujące sektory:,
gospodarka przestrzenna, transport, zdrowie publiczne i gospodarka wodna.
W ramach Planu Adaptacji zaplanowano działania służące zapewnieniu zabezpieczenia mieszkańców
miasta przed skutkami ekstremalnych zjawisk związanych ze zmianami klimatu, zwiększeniu
dostępności do infrastruktury usług publicznych przystosowanej do zmian klimatu, uporządkowaniu
gospodarki wodami opadowymi, tworzeniu struktur przestrzennych odpornych na zmiany klimatu,
a także podniesieniu świadomości społecznej dotyczącej adaptacji do zmian klimatu.
Działania adaptacyjne podejmowane będą na wielu polach. Dotyczą systemów ostrzegania
o zagrożeniach związanych wynikających ze zmian klimatu, edukacji na temat zagrożeń, ich skutków,
dobrych praktyk adaptacji oraz organizacji miasta, instrumentów planowania rozwoju miasta, w tym
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planowania przestrzennego oraz funkcjonowania służb miejskich. Polegają one także na
podejmowaniu działań technicznych realizowanych w przestrzeni miasta.
Skuteczność działań adaptacyjnych zależy w dużym stopniu od zaangażowania w ich realizację władz
lokalnych, służb miejskich, mieszkańców miasta i organizacji społecznych. Zaangażowanie to pozwoli
skutecznie dążyć do zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców Zielonej Góry i efektywnego
funkcjonowania gospodarki w warunkach zmian klimatu.
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Wprowadzenie
Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Zielona Góra powstał w ramach
projektu Ministerstwa Środowiska realizowanego we współpracy z 44
największymi polskimi miastami. Celem Planu Adaptacji jest wzmocnienie
odporności miasta na skutki obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.
Ryzyko wynikające ze zmian klimatu dla miasta Zielona Góra, jego mieszkańców
i infrastruktury, powinno być uwzględnione przy tworzeniu strategii rozwoju miasta
oraz planów, programów i projektów inwestycyjnych. Plan Adaptacji jest
dokumentem strategicznym, stanowiącym podstawę do podejmowania przez
władze miasta decyzji uwzględniających ryzyko związane z zagrożeniami
klimatycznymi.

Miasto Zielona Góra jest jednym z 44 dużych ośrodków miejskich Polski, które są szczególnie
zagrożone skutkami zmian klimatu oraz, których uwarunkowania wynikające z cech dużego miasta,
procesów historycznych i dynamiki rozwoju mogą potęgować te zagrożenia. Wrażliwość obszarów
miejskich na zmiany klimatu oraz potrzeba wzmocnienia ich odporności na zjawiska klimatyczne
dostrzeżone zostały przez struktury unijne i kraje członkowskie Unii Europejskiej, w których już od
prawie dekady powstają strategie i plany adaptacji do zmian klimatu. Działania w tym zakresie podjęto
również w Polsce. Realizując politykę UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu Rada Ministrów RP w
październiku 2013 r. przyjęła opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny Plan Adaptacji
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”
(SPA 2020). W dokumencie tym wskazano potrzebę uwzględnienia zmian klimatu w kształtowaniu
miejskiej polityki przestrzennej i społeczno-gospodarczej. Realizując to działanie Ministerstwo
Środowiska skierowało do największych miast Polski propozycję współpracy, której celem było
opracowania planów adaptacji do zmian klimatu.
Intencją Ministerstwa Środowiska było przygotowanie unikatowego w skali europejskiej, systemowego
projektu obejmującego swym zasięgiem terytorialnym cały kraj. Miasta przystąpiły do projektu na
mocy porozumień stanowiących deklarację udziału w projekcie pn.„Opracowanie planów adaptacji do
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” (Projekt „Wczujmy się w klimat”).
Inicjatorem i koordynatorem Projektu MPA jest Ministerstwo Środowiska, a partnerami są 44 miasta.
Realizację prac powierzono wybranemu w drodze przetargu publicznego Konsorcjum składającemu
się z czterech partnerów: Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego,
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych oraz ARCADIS Polska Sp. z o.o. Formalnie prace rozpoczęto 27
stycznia 2016 r. i realizowano przez 24 miesiące. Każde miasto zaangażowane w projekt dysponuje
własnym dokumentem Planem Adaptacji, który jest rezultatem wspólnej pracy miasta i przedstawicieli
Konsorcjum. Plany Adaptacji realizowano wykorzystując jednolitą metodę wypracowaną przez
Konsorcjum i zaakceptowaną przez Ministerstwo Środowiska. Praca nad Planem Adaptacji
przebiegała w ustalonych etapach, obejmujących ten sam dla wszystkich miast zakres prac
prowadzonych z zastosowaniem określonych metod i narzędzi oraz z uwzględnieniem specyfiki
miasta, jego cech wynikających z lokalizacji, uwarunkowań przyrodniczych oraz charakteru i dynamiki
procesów rozwojowych, a także biorąc pod uwagę jego aktualną kondycję, aspiracje oraz plany.
Miasto Zielona Góra przystąpiło do projektu na podstawie Porozumienia NR DZR/V/39/2015 z
Ministerstwem Środowiska podpisanego w dniu 1 lipca 2015 r. przez Janusza Kubickiego –
Prezydenta Miasta Zielona Góra
Proces przygotowania Planu Adaptacji przebiegał w systemie trójstronnej współpracy między
Ministerstwem Środowiska, Miastem Zielona Góra oraz Wykonawcą z ramienia Konsorcjum –
Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym (IOŚ-PIB).
Celem Planu Adaptacji miasta Zielona Góra jest zwiększenie odporności jego miasta na zjawiska
klimatyczne przy zmieniających się warunkach klimatycznych. Plan Adaptacji został przygotowany we
współpracy Zespołu Miejskiego (ZM), tj. przedstawicieli Miasta oraz Zespołu Ekspertów (ZE) –
przedstawicieli Wykonawcy, przy współudziale różnych interesariuszy. Współpraca zespołów była
kluczowa dla przygotowania dokumentu o charakterze strategicznym, który będzie stanowił podstawę
do podejmowania przez władze miasta decyzji, uwzględniających zagrożenia klimatyczne, jak również
specyficzne zagrożenia miejskie będące pochodnymi zmian klimatu. W ramach prac nad Planem
Adaptacji wykonywano wiele analiz, które pozwoliły na określenie głównych zagrożeń klimatycznych
miasta, umożliwiły ocenę jego wrażliwości na czynniki klimatyczne oraz były podstawą wyboru
najbardziej wrażliwych sektorów i obszarów miejskich, dla których przygotowane zostały działania
adaptacyjne odpowiednie dla miasta, w szczególności istotne dla poprawy jakości życia i
bezpieczeństwa jego mieszkańców.
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1. Charakterystyka
miasta Zielona Góra
Zielona Góra to kulturalne i naukowe centrum regionu lubuskiego, jedna z
dwóch stolic regionu − siedziba sejmiku i marszałka województwa lubuskiego oraz
starosty powiatu zielonogórskiego. Ogromną zaletą miasta jest jego usytuowanie
nieomal na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków drogowych i kolejowych
łączących Skandynawię z południem Europy i Warszawę z Berlinem. Zielona Góra
jest miastem, które ma ogromny potencjał gospodarczy i przyciąga wielu
inwestorów.
„Misją władz samorządowych Miasta Zielona Góra jest zapewnienie wysokiego
poziomu życia mieszkańcom poprzez rozwój usług i rynku pracy, dynamiczny
rozwój ośrodka miejskiego i jego funkcji metropolitalnych jako centrum aglomeracji
zielonogórskiej, miasta uniwersyteckiego, miasta wysokich technologii, miasta
zieleni”

1.1. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE
Zielona Góra położona jest w środkowo-południowej części województwa lubuskiego stanowiąc jeden
z dwóch ośrodków administracyjnych i usługowych bicentralnego regionu (obok Gorzowa Wlkp.).
Miasto jest siedzibą Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarządu Województwa Lubuskiego.
Pod względem fizyczno-geograficznym rozległy obszar Zielonej Góry znajduje się w zasięgu pięciu
mezoregionów (wg dziesiętnego podziału regionalnego J. Kondrackiego)(mapa 1 w załączniku 1):
 315.73 – Wysoczyzna Czerwińska
 315.74 – Wał Zielonogórski
 315.61 – Dolina Środkowej Odry
 315.62 – Kotlina Kargowska
 318.31 – Obniżenie Nowosolskie.
Rzeźba terenu na obszarze Zielonej Góry jest silnie urozmaicona. Południe miasta leży na Obniżeniu
Nowosolskim stanowiącym część pradoliny o piaszczystym dnie położonym na wysokości ok. 80 m
n.p.m. Środkowa część obszaru położona jest w zasięgu znacznie wyniesionego (wysokość względna
do 100 m) wału wzgórz morenowych. Wał ten stanowi czołową morenę spiętrzoną związaną z
zasięgiem lądolodu glacjału środkowo-polskiego - stadiału Warty. Struktura litologiczna, w związku z
zaburzeniami glacitektonicznymi, jest bardzo złożona; osady starczego podłoża (trzeciorzęd) zostały
tu przefałdowane z osadami młodszymi – plejstoceńskimi. Maksymalna wysokość grzbietu wału
osiąga 210 m n.p.m., spadki osiągają 12%, lokalnie więcej. Stoki opadające w kierunku północnym są
bardziej strome (8-12%) niż stoki południowe (5-8%). Ku północy wał czołowo-morenowy przechodzi
w falistą wysoczyznę morenową wyniesioną do rzędnych 85-120 m n.p.m. Występują tu nieliczne
pagórki kemowe o kilkumetrowej wysokości względnej oraz suche przeważnie dolinki; największą
dolinę o szerokości 100-300 odwadnia ciek Gęśnik. Wysunięta na północny-wschód część obszaru
miasta wchodzi w jednostki morfologiczne: Doliny Środkowej Odry i Wysoczyzny Czerwińskiej –
nieckę wytopiskową o mniej zróżnicowanej rzeźbie (spadki poniżej 5%). Dno tej niecki wznosi się do
rzędnych 70,0–85,0 m n.p.m. Północno-zachodnia część miasta położona jest w Kotlinie Kargowskiej
będącą płaską równiną.
Zielonogórski wał czołowo-morenowy stanowi lokalny wododział pomiędzy pradolinami: Warszawsko–
Berlińską i Barycko-Głogowską. Sieć hydrograficzna całego obszaru miasta jest względnie uboga. Na
północ od linii wododziału przepływają Gęśnik i Łącza, które po połączeniu się w rzekę Zimna Woda
wpływają do Odry (mapa 2 w zał. 1). Na południe od wału wzgórz morenowych wypływają: Dłubnia i
Pustelnik – dopływy Ochli. Znikomy udział mają zbiorniki wód stojących. Największy to staw
Wagmosław, przez który przepływa ciek Gęśnik. Ponadto stawy i oczka wodne znajdują się w rejonie
wsi Krępa, Ochla, Racula oraz (glinianki) Drzonków. Największym źródłem zanieczyszczeń cieków
powierzchniowych są ścieki sanitarne odprowadzone z budynków, na co wskazują wyrywkowe
badania mikrobiologiczne. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych pochodzą też ze spływów
powierzchniowych z pól.
Skomplikowanej strukturze geologicznej odpowiada złożony układ wód podziemnych, słabo
rozpoznany (brak zatwierdzonych zasobów wód podziemnych). Na północy miasta rozciąga się
główny zbiornik wód podziemnych – GZWP nr 150 Pradolina Warszawsko-Berlińska. W ramach tego
zbiornika, w zasięgu Kotliny Kargowskiej, występuje zasobny poziom wód czwartorzędowych w
utworach piaszczysto-żwirowych (zbiornik kemowo-sandrowy). Głębokość zalegania zwierciadła wód
wynosi od kilku do kilkunastu metrów (w zależności od ukształtowania terenu). Wody te nie są
dotychczas wykorzystywane. Na południu miasta znajduje się drugi główny zbiornik wód
podziemnych: GZWP nr 301 Pradolina Zasiek-Nowa Sól. Południowa część terytorium miasta
znajduje się w zasięgu JCWPd – PLGW 600078, natomiast północna część –PLGW600068.
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Dla osnowy przyrodniczej Zielonej Góry największe znaczenie mają kompleksy leśne otaczające ze
wszystkich stron „główne” miasto oraz wszystkie enklawy inkorporowanych do miasta wiejskich
układów osadniczych. Lasy stanowią 73,9% obszaru municypalnego i niewątpliwie mają istotny,
łagodzący wpływ na klimat lokalny tego obszaru. Najbardziej zurbanizowane obszary Zielonej Góry
pozbawione są jednak wykształconej zielono-błękitnej infrastruktury. Tworzą ją jedynie niewielkie
zielone i wodne oderwane enklawy, z których największa związana jest z krótkim odcinkiem doliny
Gęśnika (XII – 21 na rysunku obszarów wrażliwości) w północnej części miasta „głównego” oraz doliny
Łączy w zachodniej części układu osadniczego miasta. Powierzchnia zieleni publicznej w centrum
miasta jest więc niewystarczająca. Zieleń znajdująca się na terenie miasta wskazuje potrzebę
utworzenia obszarów przestrzeni zielonych, poprzez utrzymanie istniejących i pozyskiwanie nowych
terenów przeznaczonych dla ich realizacji, w szczególności w układzie osadniczym miasta.
W granicach administracyjnych miasta 6,1% obszaru objęte jest różnymi formami ochrony przyrody:
 Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB 080004,
 Natura 2000 Kargowskie Zakola Odry PLH 080012,
 Natura 2000 Zimna Woda PLH 080062,
 Natura 2000 Krośnieńska Dolina Odry PLH080028,
 Rezerwat Przyrody „Zimna Woda”,
 Obszary Chronionego Krajobrazu: Dolina Śląskiej Ochli, Krośnieńska Dolina Odry,
Nowosolska Dolina Odry,
 użytki ekologiczne: Pętla Odry I, Pętla Odry II, Pętla Odry IV, Remiza, Bagno Michała, ,
Trzcinowisko, Ługowskie Łąki, Konwalie, Babrzysko,
 54 pomników przyrody ożywionej oraz 6 przyrody nieożywionej.
Elementami zielonej infrastruktury, w całym obszarze municypalnym, wpływającymi także na
różnorodność biologiczną są ponadto następujące formy zagospodarowania terenu:
 Las Nadodrzański – ok. 680,0 ha (północny skraj miasta, obszar zalesiony od rzeki Odry do
Zimnego Potoku, obejmujący starorzecza stanowiące użytki ekologiczne),
 park w Przylepie – ok. 1,5 ha,
 las w Krępie – ok. 1,6 ha,
 aleja kasztanowa w Janach – ok. 300 m,
 las w Drzonkowie – ok. 243,
 aleje lipowe w Zatoniu – ok. 360 m (ul. Strumykowa w Zatoniu),
 aleja lipowa – ok. 830 m (ul. Stokrotkowa w Zatoniu),
 park w Kiełpinie z doliną cieku Pustelnik – ok. 73 ha,
 Park Tysiąclecia ok. 8,5 ha,
 obszar o pow. ok. 770 ha (ok. 520 w granicach miasta, pozostała część w gminie Świdnica),
obejmujący Wzgórza Piastowskie z Parkiem Piastowskim i mini ZOO,
 leśne kompleksy rekreacji miejskiej; dolina Dłubni Wsch. (ok. 135 ha), las okalający Cmentarz
Komunalny wraz z Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym Park Braniborski (ok. 95 ha), las
wokół Os. Malarzy (ok. 132 ha), las przy osiedlach Zacisze i Leśne wraz z przylegającą doliną
cieku Złotej Łączy (ok. 55 ha),
 park przy ul. E. Plater ze stawami – ok. 3,85 ha,
 Park Winny – ok. 3,4 ha (na Wzgórzu Winnym z Palmiarnią),
 Park Św. Trójcy – ok. 1,5 ha,
 Park Sowińskiego – ok. 1,2 ha,
 Park Poetów i okolice – ok. 101 ha,
 zieleńce miejskie; największe znajdują się przy ulicach: Partyzantów, Chmielnej, Alei
Niepodległości,
 ogrody działkowe zajmujące 267ha,
 zieleń osiedlowa 56 ha,
 zieleń cmentarna 26ha
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W granicach Zielonej Góry znajdują się trzy elementy sieci korytarzy ekologicznych:
 Bory Zielonogórskie Wschodnie – Korytarz Zachodni o znaczeniu krajowym (obszar węzłowy),
 Dolina Odry Środkowej – Korytarz Południowo-Centralny (korytarz rzeczny) o znaczeniu
krajowym,
 Dolina Środkowej Odry – Korytarz Zachodni (korytarz rzeczny) o znaczeniu
międzynarodowym.

1.2. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA ZIELONEJ GÓRY
2

Powierzchnia Zielonej Góry wynosi 278,79 km . Zieloną Górę tworzy rozczłonkowany system
osadniczy złożony ze zwartego układu urbanistycznego wraz z satelickimi (gniazdowymi) śródleśnymi
osiedlami oraz inkorporowanymi w granice miasta 19 wsiami różnej wielkości (od poniżej 100 do
ponad 3000 mieszkańców), także w dużym stopniu otoczonymi terenami leśnymi. Taki układ
osadniczy, usytuowany pośród rozległych kompleksów leśnych (samo miasto to też właściwie duża
polana śródleśna), jest niewątpliwie mniej wrażliwy na oddziaływanie negatywnych czynników
klimatycznych, w szczególności przez to, że w mniejszym stopniu stymuluje kształtowanie się
dominanty klimatu miejskiego. Kontrast termiczny obszarów leśnych z terenami zurbanizowanymi
generuje bowiem lokalną cyrkulację bryzową, przez co następuje pożądana wymiana powietrza nad
tymi drugimi terenami, zwłaszcza najintensywniej zabudowanymi (napływ czystszego i chłodniejszego
powietrza z terenów leśnych).Ta lokalna cyrkulacja nie eliminuje jednak całkowicie kształtowania się
termicznych stresorów, zwłaszcza na najsilniej zurbanizowanych strefach samego miasta. Stresory te
potęguje nikły udział zieleni i właściwie brak spójnej osnowy ekologicznej (zielono-błękitnej
infrastruktury). Występują natomiast rozległe tereny silnie technicznie zainwestowane – śródmiejskie,
a także przemysłowe, bazowe, komunikacyjne (kolejowe) i wielkich centrów handlowo-usługowych,
gdzie uszczelnienie podłoża przekracza często 80 – a nawet 90% powierzchni tych terenów. To
wysokie uszczelnienie gruntu, a więc nikły udział terenów biologicznie czynnych (i infiltracyjnych) czyni
miasto wyjątkowo wrażliwym także na nagłe powodzie miejskie wywoływane przez nawalne opady.
Zielona Góra w jej obecnych granicach administracyjnych (obszar municypalny) obejmuje sieć
osadniczą składającą się z miasta (miejskiego układu osadniczego – „Stare Miasto”) oraz 19 wiejskich
układów osadniczych. Wiejskie jednostki osadnicze (dawna gmina wiejska Zielona Góra – Dzielnica
Nowe Miasto) są zróżnicowane pod względem zaludnienia – od poniżej 100 do powyżej 3000
mieszkańców. Struktura wiejskiej sieci osadniczej przedstawia się następująco:







3 wsie powyżej 2000 mieszkańców (Przylep – ponad 3 tys. mieszk., Racula i Łężyca),
5 wsi 1000 – 2000 mieszkańców (Zawada, Ochla, Stary Kisielin, Drzonków, Nowy Kisielin),
2 wsie 500 – 1000 mieszkańców (Krępa i Zatonie),
3 wsie 300 – 500 mieszkańców (Jany, Jarogniewice, Sucha),
5 wsi 100 – 300 mieszkańców (Barcinkowice, Jeleniów, Kiełpin, Marzęcin, Ługowo),
1 wieś o zaludnieniu poniżej 100 mieszkańców (Stożne).

Wsie tworzą na ogół układy skupione o charakterze wielodrożnic. Wykazują też (zwłaszcza
największe) wysoki stopień zurbanizowania i silne powiązania funkcjonalne z miastem, w
szczególności w zakresie mieszkalnictwa (Racula, Drzonków, Ochla, Przylep, Stary Kisielin, Nowy
Kisielin, Łężyca i Zawada). Z kolei we wsiach: Przylep, Jeleniów, Stary Kisielin, Racula, Sucha, Kiełpin
i Krępa, rozwinął się przemysł. W Zawadzie, Janach i Łężycy zlokalizowane są obiekty miejskiej
infrastruktury technicznej (ujęcia i zakład uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków). Mniejsze
wsie nadal pełnią funkcje rolnicze, które znajdują się w stanie zaniku.
Układ miejski (Stare Miasto) składa się ze strefy śródmiejskiej i strefy intensywnej urbanizacji (strefy A
i B – wg SUiKZP) oraz „gniazdowego” układu w strefie urbanizacji ekstensywnej. Te gniazda
zabudowy są oderwane od obszaru intensywnej urbanizacji miejskiej i oddzielone pasmami terenów

14

leśnych. Rozwinęły się na polanach leśnych – np. osiedla Chynów, Kolorowe, Czarnkowo, Na Olimpie,
Mazurskie, Warmińskie. Cały ten układ osadniczy miasta stanowi jedynie ok. 20,3% rozległego
terytorium municypalnego Zielonej Góry. Skupia jednak ponad 86,2% całkowitej populacji tego
2
obszaru, gdzie średnia gęstość zaludnienia nie przekracza 500 mieszkańców/km .
Strefa centralna, wraz z bezpośrednio sąsiadującą strefą intensywnej urbanizacji, obejmuje 32%
terenów miejskich (sama strefa centralna – 4,2%). Stanowią razem silnie zwartą tkankę urbanistyczną
bez ukształtowanej zielono-błękitnej infrastruktury. Niewielka liczba terenów zielonych występuje tu
jedynie w formie oderwanych enklaw, przez co brak jest tu klinów napowietrzających. Stanowić mogą
tylko niewielkie tereny kontrastowe termicznie dla otaczającej intensywnej zabudowy generując
lokalną cyrkulację bryzową. Największym kompleksem zielonym jest Park Tysiąclecia. Wymienić
jeszcze można Park Piastowski, Park Sowińskiego oraz zespół zieleni przy Pl. mjr Lazarowicza wraz z
rejonem Palmiarni i parku Wodnego (w tym Park Winny) oraz wąski pas luźniejszej zabudowy z
dużym udziałem różnej zieleni nieurządzonej wzdłuż cieku Gęśnik. Duże i zwarte kompleksy tworzą
natomiast tereny przemysłowe i aktywności gospodarczej oraz wielkie centra handlowo-usługowe
(m.in. Focus Mall, Castorama, Tesco Extra oraz CH Dąbrówka, Carrefour i Media Expert). Te tereny najbardziej gorące miejsca na mapie radiacyjnej miasta - mają największy wpływ (razem z intensywnie
zabudowaną strefą śródmiejską) na kształtowanie się MWC. W odróżnieniu jednak od strefy
centralnej, ich wrażliwość oceniana jest tam niżej. Brak jest bowiem stałych mieszkańców –
najważniejszego receptora oddziaływania negatywnych czynników klimatycznych.
Zasadniczym źródłem wody na potrzeby miasta Zielona Góra są obecnie ujęcia wód
powierzchniowych i podziemnych: ujęcia wód powierzchniowych z rzeki Obrzycy w miejscowości
Sadowa oraz ujęcia wód podziemnych z pradoliny Odry w rejonie miejscowości Zawada składające
się z 22 studni o głębokościach od 18 do 30 m. Awaryjne źródło, ze względu na podwyższone
zawartości związków żelaza i manganu, stanowią ujęcia lokalnych wód podziemnych zlokalizowane
na terenie miasta – 3 studnie przy ul. Zjednoczenia i 4 studnie przy ul. Wojska Polskiego. Ponadto
miejscowości wiejskie przyłączone do miasta posiadają swoje osobne ujęcia w postaci studni
głębinowych z poziomu czwartorzędowego.
Zielona Góra posiada wodociągową sieć rozdzielczą o długości 423,8 km, a odsetek mieszkańców
podłączonych do sieci wg danych GUS (2015 r.) wyniósł ok. 95%. Na terenie miasta występuje system
mieszany, uzależniony w dużej mierze od źródła zasilania w wodę. Na terenach dawnej gminy oraz na
obrzeżach miasta przeważają układy otwarte – rozgałęźne, natomiast na obszarze dawnej Zielonej
Góry (Stare miasto) w zdecydowanym stopniu system zamknięty-pierścieniowy. Stan techniczny
miejskiej sieci wodociągowej jest zróżnicowany i zależy głównie od wieku i rodzaju materiału, z
którego została zbudowana. Rurociągi rozdzielcze ułożone do połowy lat 70-tych to rurociągi z żeliwa
szarego i stalowe. W kolejnych latach dominował azbestocement, a następnie PVC. Przyłącza
wykonywano z rur stalowych ocynkowanych zastępując ołowiane, natomiast od 1993 r. zarówno sieci
wodociągowe, jak i przyłącza buduje się głównie z rur PE-HD. Struktura wieku sieci wodociągowej
kształtuje się następująco: do 5 lat – 7,0%, od 6 do 10 lat – 16,7%, od 11 do 15 lat – 6,0%, od 16 do
20 lat – 3,7%, od 21 do 25 lat – 5,5% oraz powyżej 25 lat – 61,0%.
Zielona Góra posiada czynną sieć kanalizacyjną o długości 375,1 km. Z sieci kanalizacyjnej w 2015 r.
korzystało ok. 84% mieszkańców, a stan ten ulega systematycznej poprawie. W Zielonej Górze
istnieje mieszany system kanalizacji, który tworzą kanały ogólnospławne oraz system rozdzielczy
składający się z kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do
potoków Dłubnia, Gęśnik, Pustelnik oraz do zbiorników terenowych (w gestii Urzędu Miasta Zielona
Góra). Zdecydowanie większa część miasta posiada jednak system kanalizacji ogólnospławnej. Część
miasta wysunięta najbardziej na północ, zachodnia jego część oraz północno-wschodnia wyposażone
są w system kanalizacji rozdzielczej. Sieć rozdzielcza na terenie dawnej gminy wiejskiej jest
systematycznie rozbudowywana (Racula, Drzonków, Łężyca, Krępa, Zawada, Przylep, Stary i Nowy
Kisielin), ale istnieją jeszcze tereny nieskanalizowane. Stan techniczny istniejącej miejskiej sieci
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kanalizacyjnej jest zróżnicowany i w dużej mierze zależy od wieku oraz materiału, z jakiego wykonane
są rury: do 5 lat – 6%, od 6 do 10 lat – 11%, od 11 do 20 lat – 19% oraz powyżej 20 lat – 64%.
Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe oraz częściowo deszczowe poprzez system kanałów
sanitarnych i ogólnospławnych odprowadzane są w głównej mierze (ok. 98%) do miejskiej Centralnej
Oczyszczalni Ścieków w Łężycy, a po oczyszczeniu wprowadzane są do rzeki Odry. Na terenie miasta
funkcjonuje jeszcze jedna Oczyszczalnia Ścieków Zielona Góra – Ochla.
Na sieć drogową Zielonej Góry składają się drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne o
długości w granicach miasta odpowiednio: 8,41 km, 65,41 km, 99,94 km, 297,57 km. Miasto posiada
nowoczesną sieć obwodnic, co wpływa na ograniczenie ruchu w centrum. Przejście tranzytowego
ruchu samochodowego przez Zieloną Górę na kierunku wschód – zachód odbywa się drogą krajową
nr 32, która przebiega Trasą Północną, natomiast w kierunku północ – południe trasą S3, po
wschodniej stronie miasta.
Komunikację miejską w Zielonej Górze zapewnia Miejski Zakład Komunikacji (MZK) na 34 liniach w
obrębie administracyjnym miasta o łącznej długości tras 141 km. Wysoką jakość usług, które mogą
stanowić alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego, ma zapewnić wprowadzenie
taboru niskopokładowego (76 szt. autobusów), odpowiednia częstotliwość kursów oraz nowoczesne
rozwiązania obsługi pasażerów (np. system taryfowy oparty o kartę elektroniczną, elektroniczne
tablice pokazujące numery linii, kierunki jazdy i czasy odjazdów). Sukcesywnie następuje wymiana
taboru na niskoemisyjny – blisko 60% taboru stanowi taboru z napędem elektrycznym.
Przez miasto przebiega linia kolejowa nr 273 (Nadodrzanka) relacji Wrocław - Szczecin oraz linia
kolejowa nr 370 Zielona Góra - Żary. W obrębie miasta funkcjonują dwie stacje kolejowe: Zielona Góra
i Stary Kisielin oraz przystanek osobowy Przylep. Symbolem rozwoju komunikacyjnego miasta jest
port lotniczy Zielona Góra – Babimost (towarowo-pasażerski), zlokalizowany w pobliżu miejscowości
Babimost. To regionalny port lotniczy z przeznaczeniem do obsługi około 3 mln osób mieszkających w
zachodniej Wielkopolsce oraz na Ziemi Lubuskiej. W dzielnicy Przylep znajduje się lotnisko sportoworekreacyjne Aeroklubu Ziemi Lubuskiej (7 km od centrum miasta), a 20 km na zachód od miasta
zlokalizowane jest lądowisko Grabowiec. W 2012 r. otwarto sanitarne lądowisko przy ul. Zyty 26.

1.3. UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE ZIELONEJ GÓRY
Pod koniec 2017 r. Zielona Góra liczyła 139 819 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia w mieście
2
to 502,4 osób/km (mapa 4 w zał. 1). W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 18,1%.
Zgodnie z prognozami GUS do roku 2050 należy się jednak spodziewać zmniejszenia populacji
miasta do 106 474 osób.
W Zielonej Górze 23,2% populacji stanowią łącznie osoby starsze - powyżej 65 i dzieci poniżej 5 roku
życia. Osoby w wieku powyżej 65 lat to 18,2% społeczności miasta, natomiast dzieci w wieku poniżej
5 lat – 5,0%.
Zielona Góra ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 0,73 na 1000 mieszkańców. W 2017 roku
urodziło się 1 441 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Współczynnik dynamiki
demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,08 i jest większy od
średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.
Na 1000 ludności Zielone Góry przypada 9,04 zgonów. W 2016 roku 39,0% zgonów w Zielonej Górze
spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,7% zgonów były nowotwory, a 3,6%
choroby układu oddechowego. Jest to wartość mniejsza do wartości średniej dla województwa
lubuskiego oraz znacznie mniejsza od wartości średniej dla kraju.
W 2016 roku zarejestrowano 1 362 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 901 wymeldowań, w
wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zielonej Góry 461. W tym samym roku 91 osób
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zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 93 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji
zagranicznych wynoszące -2.
Pomimo dodatniego przyrostu naturalnego i dodatniego salda migracji odnotowanych w latach 2017
i 2016 prognozy GUS podają, że liczba mieszkańców Zielonej Góry do 2050 roku zmniejszy się w
stosunku do obecnego stanu. Proces depopulacji może negatywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy
miasta.

1.4. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE ROZWOJU ZIELONEJ GÓRY
W Zielonej Górze na 1000 mieszkańców pracuje 320 osób (GUS 2016 r.). Jest to znacznie więcej od
wartości dla województwa lubuskiego oraz od wartości dla Polski. Większość pracujących osób
stanowią kobiety 51,7%. Mieszkańcy Zielonej Góry znajdują zatrudnienie głównie w sektorze
usługowym (28,2%) oraz przemyśle i budownictwie (22,9%). Pozostali pracują w sektorze finansowym
i rolniczym. W 2016 r. bezrobocie rejestrowane w mieście wynosiło 4,6% (5,4% wśród kobiet i 3,9%
wśród mężczyzn), a więc stopa bezrobocia jest tu znacząco niższa niż przeciętnie w kraju.
Według danych GUS (GUS 2016 r.) w subregionie zielonogórskim na 1 łóżko szpitalne przypadało
261 osób a na 1 podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – 1264 osoby. Pierwszy wskaźnik jest
gorszy od średniokrajowego – 206 oraz od średniowojewódzkiego – 221. Drugi natomiast wypada
korzystniej w porównaniu z wartościami średniokrajowymi – 1481 i średniowojewódzkimi – 1356.Do
placówek infrastruktury w zakresie ochrony zdrowia zalicza się: Wojewódzki Szpital Kliniczny im.
Karola Marcinkowskiego, Poliklinikę – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 5 zakładów stacjonarnej opieki zdrowotnej. Placówki
ochrony zdrowia a zwłaszcza szpitale obsługują ludność zamieszkałą nie tylko w mieście ale i okolicy,
dlatego podane wskaźniki nie odnoszą się do granicy administracyjnej lecz do subregionu. Na terenie
miasta działają dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz siedem jednostek ochotniczej straży
pożarnej, działa także Straż Miejska.
Osoby, które wymagają pomocy, czyli np. bezdomne (w mieście przebywa ponad 128 osób
bezdomnych – dane z 2016 roku), uzależnione, samotne, a także seniorzy mogą znaleźć wsparcie w
placówkach opieki społecznej działających w Zielonej Górze. W mieście funkcjonują cztery placówki
pomocy społecznej łącznie z filiami. W roku 2016 oferowały 409 miejsc, natomiast liczba ich
użytkowników wynosiła 396 osób. W mieście działa jedna noclegownia dla bezdomnych. W 2016 roku
noclegownia oraz domy dla bezdomnych oferowały 128 miejsc. W dwóch dziennych domach pobytu
seniorzy mogą uzyskać doraźną pomoc i uczestniczyć w spotkaniach i zajęciach terapeutycznych.
Pomimo to opiekę nad osobami starszymi uznaje się za niewystarczającą. W Zielonej Górze powołano
pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. Około 50 zrejestrowanych stowarzyszeń działa na rzecz
osób niepełnosprawnych.

1.5. POTENCJAŁ EKONOMICZNY I INFRASTRUKTURALNY ZIELONEJ
GÓRY
Suma dochodów budżetu Zielonej Góry wyniosła w 2016 roku blisko 720,5 mln złotych, co w
przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi prawie 5,2 tys. złotych. Nastąpił wzrost dochodów o
14,9% w stosunku do roku 2015. Największą część dochodów wygenerował dział − dochody od osób
prawnych, fizycznych i od innych jednostek (44.3%). W budżecie Zielonej Góry wpływy z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys. złotych na mieszkańca (27,8%), natomiast
dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 83,2 złotych na mieszkańca
(1,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły
12,5%.
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Suma wydatków z budżetu Zielonej Góry wyniosła w 2016 roku 691,9 mln złotych, co oznacza 5,0 tys.
złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zaznaczył się wzrost wydatków o 11.0% w porównaniu
do roku 2015. Duża część wydatków przeznaczona została także na pomoc społeczną. Wydatki
powiązane z adaptacją do zmian klimatu (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
ochrona zdrowia, pomoc społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska) stanowiły 31,1%.
Wydatki inwestycyjne pochłonęły 10,3% wydatków ogółem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w Zielonej Górze (nieco ponad 3,9 tys. zł) stanowi blisko 92% średniego krajowego
wynagrodzenia.
Zielona Góra jest miastem, które ma ogromny potencjał gospodarczy i przyciąga wielu inwestorów.
Przyczyniają się do tego dogodna lokalizacja, dostępne tereny pod zabudowę produkcyjną, dobra sieć
obwodnic oraz działalność Uniwersytetu Zielonogórskiego, który kształci wysoko wykwalifikowane
kadry pracowników różnych specjalności.
Najlepiej rozwiniętym sektorem gospodarczym jest sektor usługowo-handlowy. Miasto jest siedzibą
kilku prężnie działających przedsiębiorstw. Obecnie jest to przede wszystkim przemysł informatyczny
(produkcja dekoderów do telewizji satelitarnej ADB Global czy systemów GPS Hertz Systems) oraz
przemysł drzewny (Stelmet). Istotną gałęzią przemysłu była produkcja alkoholi, ongiś produkowano tu
znaczne ilości wina, dziś produkuje się m.in. wódkę (V&S Luksusowa). Na obszarze Zielonej Góry
funkcjonują również firmy, które w różnego rodzaju rankingach regionalnych, krajowych i
międzynarodowych uznawane są za generujące innowacje. Do przedsiębiorstw takich należą m.in.:
ADB Global, Hertz Systems, firma LFC – zajmująca się projektowaniem i produkcją sprzętu
chirurgicznego stosowanego w ortopedii i neurochirurgii w leczeniu kręgosłupa, posiadająca jedyne w
województwie lubuskim Centrum Badawczo-Rozwojowe, LUMEL S.A. – czołowy europejski producent
urządzeń automatyki przemysłowej, LUG S.A. – jeden z największych producentów opraw
oświetleniowych przemysłowych i dekoracyjnych, STREAMSOFT, Apator Rector, Astec – działające w
branży informatycznej.
Na terenie miasta znajduje się Strefa Aktywności Gospodarczej „Spalony Las” w ramach której działa
fabryka drewnianej galanterii firmy Stelmet. W Nowym Kisielinie znajduje się Lubuski Park
Przemysłowo-Technologiczny spełniający funkcje produkcyjne, składowe i usługowe oraz będący
zapleczem naukowo-badawczym.
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2. Powiązanie
Planu Adaptacji
z dokumentami
strategicznymi
i planistycznymi
Jednym z kluczowych zadań wynikających ze „Strategicznego Planu
Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) jest opracowanie planów adaptacji w
miastach. Plan Adaptacji miasta Zielona Góra opracowany został w powiązaniu z
dokumentami strategicznymi i planistycznymi obowiązującymi w Zielonej Górze
i pozostaje spójny z celami polityki rozwoju miasta. Spójność dokumentów
strategicznych stanowi podstawę skutecznego przygotowania miasta na
spodziewane zmiany, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz
ograniczania skutków zmian klimatu.

2.1. DOKUMENTY KRAJOWE
Opracowanie Planu Adaptacji wynika ze Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), w którym
wskazuje się na potrzebę podejmowania adaptacji w miastach. SPA 2020 realizuje zapisy „Białej
księgi. Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” będącej odpowiedzią UE na przyjęty
w 2006 r. na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)
„Program działań z Nairobi w sprawie oddziaływania, wrażliwości i adaptacji do zmian klimatu”.
W SPA 2020 miasta uznaje się za szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu, zarówno ze względu
na koncentrację ludzi, wagę miast w kształtowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, ale także
z uwagi na potęgowanie skutków zmian klimatu w miastach poprzez „negatywne oddziaływanie
antropopresji na środowisko”. Projekt w ramach, którego powstał Plan Adaptacji jest realizacją przez
Ministra Środowisko zapisów SPA 2020 – kierunku działań 4.2. – miejska polityka przestrzenna
uwzględniająca zmiany klimatu, działania 4.2.1 Opracowanie miejskich planów adaptacji
z uwzględnieniem zarządzania wodami opadowymi (lub uwzględnienie komponentu adaptacyjnego
w innych dokumentach strategicznych i operacyjnych).
Plan Adaptacji powiązany jest w szczególności ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
(SOR), Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) oraz Krajową Polityką
Miejską do 2020 roku (KPM). W SOR w obszarze środowiska wskazuje się działania służące
przystosowaniu się do skutków suszy, przeciwdziałaniu skutkom powodzi, ochronie zasobów
wodnych. Jednym z działań jest także „rozwój infrastruktury zielonej i błękitnej obszarów
zurbanizowanych, w celu zachowania łączności przestrzennej wewnątrz tych obszarów i z terenami
otwartymi oraz wspomagania procesów adaptacji do zmian klimatu.” Plan Adaptacji zawiera działania
pokrywające się z działaniami SOR.
Spośród sześciu celów polityki przestrzennej kraju wyrażonej w KPZK dwa odnoszą się do
problematyki adaptacji do zmian klimatu: 1) kształtowanie struktur przestrzennych wspierających
osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski
oraz 2) zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne. Plan Adaptacji także
ukierunkowany jest na poprawę jakości środowiska przyrodniczego w mieście oraz zwiększenie
odporności miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu.
Krajowa Polityka Miejska odnosi się wprost do adaptacji do zmian klimatu. Działania w niej zawarte są
realizowane przez rząd i odnoszą się głównie do regulacji prawnych i wspierania i koordynowania
działań adaptacyjnych w miastach. W Polityce jako jedno z działań wpisano „Minister właściwy ds.
środowiska opracuje plany adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”, tak
więc Plan Adaptacji jest także realizacją zapisów Polityki Miejskiej.

2.2. DOKUMENTY REGIONALNE I LOKALNE
Realizacja Planu Adaptacji do zmian klimatu wymaga zapewnienia spójności Planu z polityką rozwoju
miasta, wyrażoną w dokumentach strategicznych i planistycznych. Plan Adaptacji do zmian klimatu
miasta Zielona Góra jest spójny z dokumentami strategicznymi i operacyjnymi opracowanymi zarówno
dla miasta, jak i dla województwa lubuskiego, stanowiąc ich niezbędne uzupełnienie w kontekście
adaptacji.
-

Program Małej Retencji Wodnej terenów zarządzanych przez Lasy Państwowe w Województwie
Lubuskim
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Spośród dokumentów określających i wdrażających politykę rozwoju Zielonej Góry ze względu na
powiązanie z problematyką adaptacji istotne są następujące dokumenty:
 Strategia Rozwoju Zielonej Góry na lata 2012-2022,
 Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy,
 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej
Góry (Strategia ZIT MOF ZG),
 Gminny program rewitalizacji miasta Zielona Góra
Ponadto zagadnienia powiązane ze zjawiskami klimatycznymi, których dotyczy Plan Adaptacji
występują w dokumentach:
 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2015-2020 dla miasta
Zielonej Góry i gmin ościennych, które zawarły z miastem Zielona Góra porozumienia w sprawie
wspólnej organizacji transportu publicznego,
 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014–2020,
 Program Ochrony Środowiska dla miasta Zielona Góra na lata 2016–2019 z perspektywą na lata
2020–2023,
 Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na
przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10,
 „ZIELONA” ZIELONA GÓRA Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra,
 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Zielonej
Góry.
Wymienione dokumenty miasta Zielona Góra zawierają cele i działania, które bezpośrednio lub
pośrednio mają związek ze zmianami klimatu i odnoszą się do jakości życia oraz poszczególnych
sektorów funkcjonowania miasta.
Do najistotniejszych zagadnień ujętych w tych dokumentach i bezpośrednio powiązanych z tematyką
Planu Adaptacji należą:
 rozbudowa komunikacji miejskiej oraz usprawnienie komunikacji gminnej, tak aby zapewnić
wysoką jakość usług i stworzyć alternatywę dla podróży samochodem osobowym. Wprowadzenie
taboru z napędem elektrycznym aby ograniczyć zużycie energii w transporcie miejskim,
 starzenie się społeczeństwa w Zielonej Górze, pogarszający się stan zdrowia mieszkańców i
ograniczony dostęp do usług zdrowotnych,
 zabezpieczenie oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez zwiększenie wykorzystania
OZE oraz przeciwdziałanie niskiej emisji i przywrócenie naruszanych standardów jakości
powietrza,
 rozbudowa centralnego systemy ciepłowniczego m. in. poprzez wymianę sieci ciepłowniczych na
preizolowane, modernizację lokalnych kotłowni oraz rozwój sieci ciepłowniczej i gazowej na
terenie dawnej gminy wiejskiej,
 poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców na obszarze
funkcjonalnym Zielonej Góry m. in. poprzez zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
przeciwpożarowego lasów, zaopatrzenia w wodę i zmniejszenie narażenia na ponadnormatywny
poziom emitowanego hałasu,
 modernizacja obiektów wodociągowych, rozwój małej energetyki wodnej, poprawa gospodarki
stawowej,
 rozpoznanie, analiza i ocena aktualnych warunków środowiska przyrodniczego oraz określenie
uwarunkowań przyrodniczych rozwoju lub przekształceń zagospodarowania przestrzennego przy
zapewnieniu trwałości podstawowych procesów przyrodniczych – zachowanie, przywracanie i
ochrona wartości środowiska naturalnego i kulturowego,
 ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej, poszerzenie systemu obszarów
chronionych.
 problem integracji funkcjonalno-przestrzennej poszczególnych układów osadniczych,
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niewystarczająca sieć ścieżek rowerowych, mogących być m.in. alternatywą dla transportu
samochodowego,
brak kompleksowej pielęgnacji zieleni, zwłaszcza drzew,
zły stan niektórych wód powierzchniowych, zanieczyszczanych lokalnie źródłami
antropogenicznymi,
brak przystosowania cieków powierzchniowych do wprowadzania wód opadowych,
brak kanalizacji rozdzielczej na terenie całego miasta.

Dokumenty strategiczne i planistyczne miasta Zielona Góra były pomocne w wyborze głównych
sektorów działalności miasta, które są szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu, a także w ocenie
ryzyka związanego ze zmianami klimatu oraz w zaplanowaniu działań, które odnoszą się do głównych
zagrożeń występujących w Zielonej Górze.
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3. Metoda opracowania
Planu Adaptacji
Plan Adaptacji przygotowany został wieloetapowo przy współpracy
Zespołu Miejskiego i Zespołu Ekspertów oraz z udziałem interesariuszy –
przedstawicieli różnych grup i środowisk miejskich. Został opracowany w oparciu o
system pojęciowy polityki adaptacyjnej – analizowano i oceniono wrażliwość miasta
na zmiany klimatu oraz jego potencjał adaptacyjny, oceniono ryzyko związane ze
zmianami klimatu. Analiza wielokryterialna oraz analiza kosztów i korzyści pozwoliła
wskazać optymalny zbiór działań adaptacyjnych w odpowiedzi na zdiagnozowane
zagrożenia związane ze zmianami klimatu.

Plan Adaptacji do zmian klimatu miasta Zielona Góra opracowano według jednolitej metody, wspólnej
dla wszystkich miast biorących udział w Projekcie. Uwzględnia ona wytyczne Ministerstwa Środowiska
zawarte w "Podręczniku adaptacji dla miast" oraz wymagania Zamawiającego z etapu przygotowania
oferty. Podstawowym założeniem metodycznym przyjętym w opracowaniu Planu Adaptacji był podział
pracy nad dokumentem rozłożony na sześć etapów (Rys. 1).Plan Adaptacji budowany był więc
stopniowo, co także pozwoliło na integrację prac zespołu eksperckiego z zespołem miejskim oraz
systematyczne włączanie interesariuszy reprezentujących różne grupy i środowiska miejskie.

Rys. 1.

Etapy opracowania Planu Adaptacji

W metodzie opracowania Planu Adaptacji zastosowano terminologie przyjętą w dokumentach IPCC i
UE, uzgodnioną przez Konsorcjum i zaakceptowaną przez Ministerstwo Środowiska. Podstawowymi
pojęciami są:
Zjawiska
klimatyczne

zjawiska atmosferyczne, a także wynikające z nich zjawiska pochodne, które
stanowią zagrożenie dla ludności miasta, środowiska przyrodniczego, zabudowy
i infrastruktury oraz gospodarki.

Wrażliwość
na zmiany
klimatu

stopień, w jakim miasto podlega wpływowi zjawisk klimatycznych. Wrażliwość
zależy od charakteru struktury przestrzennej miasta i jej poszczególnych
elementów, uwzględnia populację zamieszkującą miasto - jej cechy oraz rozkład
przestrzenny. Wrażliwość jest rozpatrywana w kontekście wpływu zjawisk
klimatycznych, przy czym wpływ ten może być bezpośredni i pośredni.

Potencjał
adaptacyjny

materialne i niematerialne zasoby miasta, które mogą służyć do dostosowania
i przygotowania się na zmiany klimatu oraz ich skutki. Potencjał adaptacyjny
tworzą: zasoby finansowe, zasoby ludzkie, zasoby instytucjonalne, zasoby
infrastrukturalne, zasoby wiedzy.

Podatność na
zmiany klimatu

stopień, w jakim miasto nie jest zdolne do poradzenia sobie z negatywnymi
skutkami zmian klimatu. Podatność zależy od wrażliwości miasta na negatywne
skutki zmian klimatu oraz potencjału adaptacyjnego.

Proces opracowania Planu Adaptacji realizowany w sześciu etapach pozwolił na uzyskanie
konkretnych rezultatów, stanowiących produkty pośrednie. W ostatnim etapie produkty te posłużyły do
sformułowania Planu Adaptacji.
Plan Adaptacji
diagnostyczna
planistycznych
statystycznych

składa się z dwóch zasadniczych części – diagnostycznej i programowej. Część
zbudowana jest na podstawie analizy informacji zawartych w dokumentach
i strategicznych miasta, danych meteorologicznych i hydrologicznych, danych
i przestrzennych oraz ocenach przeprowadzonych przez ekspertów we współpracy z

przedstawicielami miasta. Część diagnostyczna uwzględnia elementy:
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1) Analiza zjawisk klimatycznych i ich pochodnych. W analizie uwzględnione zostały wybrane
zjawiska klimatyczne i ich pochodne, które mogą stanowić zagrożenie dla miasta, np. upały,
występowanie MWC, mrozy, intensywne opady, powodzie miejskie, podtopienia, susze, opady
śniegu, porywy wiatru, burze oraz koncentracja zanieczyszczeń powietrza. Charakterystykę zmian
klimatu oparto na danych meteorologicznych i hydrologicznych z lat 1981-2015 opracowanych
przez IMGW-PIB. Uwzględniono trendy zmian przyszłych warunków klimatycznych w horyzoncie
do roku 2030 i 2050;prognozy klimatyczne obliczono dla dwóch scenariuszy emisji gazów
cieplarnianych (RCP4.5 i RCP8.5). Wynikiem analiz jest lista zjawisk klimatycznych i ich
pochodnych, stanowiących zagrożenie dla miasta i określenie ekspozycji miasta na te zagrożenia.
2) Ocena wrażliwości miasta na zmiany klimatu. Wrażliwość miasta była analizowana poprzez
ocenę wpływu poszczególnych zjawisk klimatycznych (stresorów) na poszczególne obszary
miasta oraz sektory miejskie (receptory). W przyjętej metodzie pod pojęciem sektor rozumie się –
wydzieloną część funkcjonowania miasta wyróżnioną zarówno w przestrzeni, jak i ze względu na
określony typ aktywności społeczno-gospodarczej lub specyficzne problemy. Oceniono
wrażliwość każdego z sektorów miasta na zjawiska klimatyczne, a wynikiem tych analiz jest wybór
czterech z nich, najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu. Wybór ten został dokonany wspólnie
przez zespół ekspercki i przedstawicieli miasta w trybie warsztatowym.
3) Określenie potencjału adaptacyjnego miasta. Potencjał adaptacyjny został zdefiniowany w
ośmiu kategoriach zasobów: 1) możliwości finansowe, 2) przygotowanie służb, 3) kapitał
społeczny, 4) mechanizmy informowania i ostrzegania o zagrożeniach, 5) sieć i wyposażenie
instytucji i placówek miejskich, 6) organizacja współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie
zarządzania kryzysowego, 7) systemowość ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich, 8)
zaplecze innowacyjne: instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, firmy ekoinnowacyjne.
Ocena potencjału adaptacyjnego była niezbędna do oceny podatności miasta na zmiany klimatu,
a także została wykorzystana w planowaniu działań adaptacyjnych.
4) Ocena podatności miasta na zmiany klimatu. Ocena podatności miasta została
przeprowadzona w oparciu o ocenę wrażliwości i ocenę potencjału adaptacyjnego. Na generalnej
zasadzie: im większa wrażliwości i mniejszy potencjał adaptacyjny, tym wyższa podatność (rys. 2).

Rys. 2.

Schemat oceny podatności na zmiany klimatu
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5) Analiza ryzyka. Analizy dokonano w oparciu o scenariusze klimatyczne, ustalając zagrożenie dla
miasta wynikające z przewidywanych zmian klimatu oraz potencjalnych skutków wystąpienia tych
zjawisk klimatycznych w przestrzeni miasta. Analiza uwzględniała cztery sektory wybrane jako
najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu. Analiza polegała na rozpoznaniu cech obszarów miasta
takich, jak liczba (zagęszczenie) mieszkańców, struktura demograficzna, występowanie i
charakter infrastruktury i zabudowy, udział powierzchni biologicznie czynnej, udział powierzchni
uszczelnionych itp., i tym samym potencjalnych skutków zagrożeń powodowanych zjawiskami
klimatycznymi. Na podstawie tych cech i oceny zagrożeń ustalano poziom ryzyka dla
poszczególnych obszarów w mieście. Poziom ryzyka oceniono w czterostopniowej skali (bardzo
wysoki, wysoki, średni, niski). Działania adaptacyjne planowane w obszarach o bardzo wysokim i
wysokim poziomie ryzyka mają najwyższy priorytet w podejmowaniu działań adaptacyjnych.
Ocena ryzyka kończy część diagnostyczną MPA.
Na podstawie diagnozy, w dalszych etapach pracy, opracowano następujące elementy planu:
1) Cele strategiczne Planu Adaptacji do zmian klimatu wynikające z przyjętych przez miasto wizji
adaptacyjnej oraz celu nadrzędnego.
2) Działania adaptacyjne składające się na opcje adaptacji. Działania adaptacyjne zostały
podzielone na trzy grupy:1) działania techniczne, 2) działania organizacyjne, 3) działania
informacyjno-edukacyjne. Działania wiążą się z kluczowymi projektami, które pomogą miastu
przystosować się do zmian klimatu, obniżając jego podatność na zagrożenia klimatyczne.
Przygotowano wariantowe listy (opcje) działań adaptacyjnych. Opcje adaptacji zostały poddane
analizie wielokryterialnej oraz analizie kosztów i korzyści. Doboru działań adaptacyjnych
dokonano tak, aby każdy cel adaptacyjny był osiągnięty w optymalny sposób z uwzględnieniem
kryteriów odnoszących się do zrównoważonego rozwoju, efektywności kosztowej oraz efektów
synergicznych działań w obszarze ograniczania innych zagrożeń środowiskowych. Analizy
wielokryterialna oraz kosztów i korzyści pozwoliły na wybór opcji działań adaptacyjnych.
3) Wdrażanie Planu Adaptacji. W celu realizacji wybranej opcji adaptacji wskazano podmioty
wdrażające, oszacowano koszty i zaproponowano potencjalne źródła finansowania, określono
zasady i wskaźniki monitoringu realizacji Planu Adaptacji oraz określono sposób i wskaźniki
ewaluacji Planu Adaptacji.
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4. Udział społeczeństwa
w opracowaniu
Planu Adaptacji
Udział społeczności lokalnej w tworzeniu Planu Adaptacji jest niezbędny
dla skutecznego wdrażania tego dokumentu. Plan Adaptacji powstał przy
współudziale interesariuszy. Dysponują oni unikatową wiedzą na temat
codziennego funkcjonowania miasta, jego problemów i lokalnej specyfiki.

Plan Adaptacji dla Zielonej Góry powstał z wykorzystaniem metody partycypacyjnej. Prace nad
przygotowaniem dokumentu prowadzone były w ścisłej współpracy z Zespołem Miejskim oraz
z zidentyfikowanymi interesariuszami, którzy zostali zaangażowani w proces opracowywania
dokumentu.
Interesariuszami Planu Adaptacji są przedstawiciele Urzędu Miasta oraz jednostek miejskich,
odpowiedzialni za poszczególne sektory miasta oraz przedstawiciele mieszkańców, organizacji
pozarządowych, jednostek naukowych i uczelni wyższych, przedstawiciele administracji niezespolonej
(m.in. RDOŚ, PGW Wody Polskie –Zarząd Zlewni w Zielonej Górze) i zespolonej (WIOŚ, KMPSP).
Interesariuszami są także przedstawiciele przedsiębiorców, których działalność gospodarcza może
zostać zakłócona w związku z zagrożeniami klimatycznymi lub, na których działalność może wpłynąć
Plan Adaptacji oraz przedstawiciele podmiotów będących potencjalnymi sprawcami zagrożeń lub
przyczyniającymi się do ich wzmocnienia.
Interesariusze, w tym przedstawiciele mieszkańców, brali udział w spotkaniach warsztatowych
i konsultacyjnych, organizowanych na poszczególnych etapach prac nad Planem Adaptacji (tab. 1),
zgodnie z przyjętą metodą. Lista interesariuszy przedstawiona została w załączniku 3.
Tab. 1. Spotkania konsultacyjne w procesie opracowania Planu Adaptacji
Lp.
1.

Charakter
i termin
spotkania
Spotkanie
inicjujące
01.03.2017

2.

Warsztaty nr 1
28.06.2017

3.

Warsztaty nr 2
29.11.2017

Cel spotkania

Rezultaty / ustalenia

Zapoznanie interesariuszy z tematyką
zmian klimatu i adaptacji do skutków zmian
klimatu oraz metodą opracowania Planu
Adaptacji

Przedstawienie projektu i metody pracy
Zbudowanie pozytywnych relacji i
zaangażowania Zespołu Miejskiego
Ustalenie zasad współpracy – regulamin;
Ustalenie harmonogramu prac
Zebranie informacji o sytuacji miasta
Zebranie informacji o oczekiwaniach
Urzędu Miasta odnośnie działań
adaptacyjnych i samego dokumentu
Zebranie informacji o interesariuszach
Zatwierdzenie wizji i celu nadrzędnego
Planu Adaptacji dla miasta
Zatwierdzenie wyboru 4 sektorów o
największej wrażliwości na skutki zmian
klimatu
Zebranie informacji na potrzeby określenia
potencjału adaptacyjnego miasta

Uzgodnienie wizji i celu nadrzędnego
Planu Adaptacji;
Zaprezentowanie wyników analiz w
zakresie ekspozycji miasta na zjawiska
klimatyczne i oceny wrażliwości miasta na
zmiany klimatu;
Uzgodnienie wniosków z analizy
wrażliwości miasta na zmiany klimatu i
wybór najbardziej wrażliwych 4
sektorów/obszarów;
Zebranie informacji na potrzeby określenia
potencjału adaptacyjnego miasta
Zapoznanie interesariuszy z wynikami
dotychczasowych analiz podatności miasta
na zmiany klimatu
Zapoznanie interesariuszy z metodą
analizy ryzyka
Przedstawienie listy wskaźników oceny
ryzyka w każdym sektorze i wag dla
poszczególnych wskaźników
Zidentyfikowanie szans dla miasta
wynikających z przewidywanych zmian
klimatu
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Weryfikacja listy wskaźników oceny ryzyka
w każdym sektorze i ustalenie wag dla
poszczególnych wskaźników
Zidentyfikowanie szans dla miasta
wynikających ze zmian klimatu

Lp.
4.

Charakter
i termin
spotkania
Warsztaty nr 3
10.05.2018

Cel spotkania

Rezultaty / ustalenia

Podsumowanie dotychczasowych
rezultatów prac nad Planem Adaptacji
Zaprezentowanie list działań
adaptacyjnych (opcji adaptacji)
Zebranie uwag dot. prezentowanych list
działań adaptacyjnych
Wypracowanie listy działań adaptacyjnych
zgodnej z oczekiwaniami uczestników
warsztatów

Uzgodnienie i doprecyzowanie list działań
adaptacyjnych dla Zielonej Góry

Włączenie w proces planowania działań adaptacyjnych i podejmowania decyzji interesariuszy
umożliwiło równoczesne budowanie świadomości adaptacyjnej mieszkańców miasta oraz pozyskanie
akceptacji społecznej dla działań wskazanych w Planie Adaptacji.
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5. Diagnoza
Diagnoza została opracowana w toku szczegółowej analizy zjawisk
klimatycznych
przeprowadzonej
na
bazie
danych
meteorologicznych,
hydrologicznych oraz scenariuszy klimatycznych. Na podstawie informacji
pozyskanych w mieście oceniono wrażliwość i potencjał adaptacyjny miasta
uwzględniając dokumenty strategiczne i planistyczne, informacje i dane
gospodarcze, społeczne oraz przestrzenne charakteryzujące miasto. Rozpoznano
ryzyko wynikające z przewidywanych zmian klimatu. Otwarta formuła projektu
polegająca na włączaniu interesariuszy w kształtowanie Planu Adaptacji pozwoliła
uzupełnić wiedzę ekspercką informacjami od przedstawicieli miasta niezbędnymi do
opracowania tego dokumentu.

5.1. GŁÓWNE ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU
Szczegółowa analiza wieloletnich danych klimatycznych i hydrologicznych umożliwiła ocenę
ekspozycji miasta na zmiany klimatu przy uwzględnieniu wybranych wskaźników charakteryzujących
zjawiska klimatyczne (tab. 2). Wyniki oceny stanowią podstawę wskazania ekstremalnych zjawisk
klimatycznych i ich pochodnych będących największym zagrożeniem dla mieszkańców i sektorów
miasta.
Tab. 2. Zmiany wskaźników klimatycznych w Zielonej Górze w latach 1981-2015
Wskaźniki
termiczne

Średnia roczna temperatura
Średnia roczna temperatura maksymalna
Średnia roczna temperatura minimalna
Liczba dni z temperaturą maksymalną powyżej 32,6°C w lecie (>98 percentyl)
Liczba dni z temperaturą minimalną poniżej -15,2°C w zimie (<2 percentyl)
Liczba fal upałów
Liczba dni w fali upałów
Liczba fal chłodu
Liczba dni w fali chłodu
Liczba dni z przymrozkami (Tmin<0°C)
Liczba dni mroźnych (Tmax<0°C)
Liczba dni z temperaturą maksymalną powyżej 25°C i bez opadu przez 3 lub
więcej kolejnych dni
Wskaźnik stopniodni ogrzewania
Wskaźnik stopniodni chłodzenia

Opady
atmosferyczne

Roczne sumy opadu
Liczba dni w roku z opadem ≥1mm
Liczba dni w roku z opadem ≥10mm
Liczba dni w roku z opadem ≥20mm
Liczba dni w roku z opadem ≥30mm
Maksymalne miesięczne sumy opadów w roku
Maksymalne sumy dwudniowych okresów opadowych
Maksymalne sumy pięciodniowych okresów opadowych
Najdłuższy okres bezopadowy (liczba dni)
Liczba dni z pokrywą śniegu od października do maja
Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej w okresie od maja do października

Zjawiska
ekstremalne

Liczba dni z prędkością wiatru w porywach ≥17 m/s
Maksymalne porywy wiatru
Liczba dni z burzami w roku

Zanieczyszczenia
powietrza

Stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM10
Liczba dni ze średnim dobowym stężeniem PM10 powyżej 50 µg/m

3

Stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM2,5
Liczba dni ze stężeniami pyłu zawieszonego PM2,5 większymi niż 25µg/m

3

Liczba dni z maksymalnym 8-godzinnym stężeniem ozonu
Wskaźnik AOT40
Skala ocen tendencji zmian wskaźników klimatycznych
Tendencja wzrostowa
Tendencja spadkowa
Brak tendencji

Skala oceny zagrożenia klimatycznego dla miasta
+
Brak zagrożenia
++
Zagrożenie słabe
+++
Zagrożenie silne
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+++
+++
++
+++
++
+++
+++
+++
+++
++
+++
++
+
+
+
+
++
+++
+++
++
++
++
+
+
+
++
+++
++
+
++
+
+
++
+

Najbardziej groźnymi dla miasta Zielona Góra zjawiskami związanymi ze zmianami klimatu są: fale
upałów, fale chłodu, susze, intensywne opady, wiatr i burze. Zjawiska te stanowią poważne
zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania miasta oraz zdrowia i życia jego mieszkańców. Znajduje
to odzwierciedlenie w obserwowanych w latach 1981-2015 zmianach warunków klimatycznych.
Prognozy zmian klimatu dla Zielonej Góry określono na podstawie modeli klimatycznych wskazują, że
w perspektywie roku 2050 należy się spodziewać pogłębienia tendencji zmian omawianych zjawisk
klimatycznych zaobserwowanych w przeszłości:
1. W odniesieniu do zmian charakterystyk warunków termicznych prognozowany jest wzrost
temperatury średniorocznej. Wzrost temperatury średniomiesięcznej spodziewany jest przede
wszystkim w miesiącach zimowych i wiosennych (od stycznia do kwietnia i od listopada do
grudnia) oraz w czerwcu i lipcu.
2. Do roku 2050 przewidywane jest zwiększenie zarówno liczby dni upalnych, jak i liczby fal upałów,
przy czym średni czas trwania fal upałów ulegnie tylko bardzo nieznacznym zmianom w stosunku
do klimatu bieżącego. Wzrośnie natomiast liczba dni gorących oraz liczba okresów o długości
o
przynajmniej 5 dni z temperaturą maksymalna przekraczającą 25 C przy nieznacznym wydłużeniu
czasu trwania takich warunków pogodowych. Spodziewany jest także wzrost liczby nocy
tropikalnych (temperatura minimalna dobowa ≥20°C).
3. Prognozowane jest osłabienie niekorzystnych zjawisk związanych z występowaniem niskich
o
temperatur w okresie zimowym. Liczba dni mroźnych z temperaturą maksymalną poniżej 0 C oraz
o
liczba dni z temperaturą minimalną poniżej -10 C ulegnie zmniejszeniu.
4. Prognozowana liczba dni przymrozkowych w ciągu roku ulegnie zmniejszeniu, w szczególności
zmniejszy się liczba okresów przymrozkowych, trwających przynajmniej 5 dni. Prognozowane jest
o
zmniejszenie się liczby dni z przejściem temperatury przez 0 C.
5. Prognozowane jest znaczące zmniejszenie się wartości indeksu stopniodni dla temperatury
o
średniodobowej <17 C oraz nieznaczne zwiększenie się wartości indeksu stopniodni dla
o
temperatury średniodobowej >27 C, co oznacza zmniejszone zapotrzebowaniem na energię w
miesiącach zimowych i nieco zwiększone w miesiącach letnich.
o

6. Prognozowane jest zwiększenie się liczby dni z temperaturą średniodobową >10 C, co jest
wskaźnikiem wydłużenia okresu wegetacyjnego.
7. W odniesieniu do zmian charakterystyk warunków opadowych prognozowany jest wzrost zarówno
liczby dni z opadem, jak i wysokości sumy rocznej opadu w horyzoncie do roku 2050.
Przewidywany wzrost miesięcznej sumy opadu uwidoczni się zwłaszcza w chłodnej porze roku.
8. Narażenie na opad ekstremalny w horyzoncie do roku 2050 nieznacznie wrasta, co wyraża się
wzrostem liczby dni z opadem ≥10 mm/d i liczby dni z opadem ≥20 mm/d.
9. W odniesieniu do zagrożenia suszą w horyzoncie do roku 2050 prognozy nie wskazują na istotne
zmiany w stosunku do stanu obecnego.
Szczegółowa charakterystyka zagrożeń wynikających dla miasta ze zmian klimatu, została
przedstawiona w załączniku 2.
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5.2. WRAŻLIWOŚĆ MIASTA NA ZMIANY KLIMATU
W Zielonej Górze najbardziej wrażliwymi na zmiany klimatu sektorami/obszarami są niżej omówione:
Gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne, które wytyczają kierunki rozwoju miasta i
rozmieszczenie terenów inwestycyjnych oraz podstawowych obszarów funkcjonalnych. Wskazano
wśród nich kategorie terenów o różnej wrażliwości, które stanowią podstawowy wyróżnik struktury
miejskiej:
W strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta wydzielone więc zostały obszary wrażliwości,
charakteryzujące się różnym stopniem ekspozycji na czynniki klimatyczne i ich pochodne (rys. 3 i tab.
1 w załączniku 1). Na mapach 7 i 8 w załączniku 1 zaprezentowano udział powierzchni biologicznie
czynnej i uszczelnionej w obszarach wrażliwości.
Wśród terenów mieszkaniowych i usług o swobodnej lokalizacji w Zielonej Górze wyróżnia się obszary
wrażliwości:
I. Zwarta zabudowa historyczna
W Zielonej Górze stare historyczne centrum zajmuje (w granicach dawnych murów obronnych) bardzo
niewielką powierzchnię (ok. 42,4 ha). Jest to najbardziej intensywnie zabudowany obszar w skali
całego miasta, gdzie pod zabudową znalazło się ponad 96% powierzchni terenu przy zaledwie 1,5%
udziału powierzchni biologicznie czynnej. Szczególnie silną wrażliwość na stresory klimatyczne tej
części miasta podnosi, oprócz zagęszczenia populacji w zaawansowanym wieku, także skupienie
wysokich walorów kulturowych. Z tego ostatniego względu występują tu wysokie rygory ochronne, co
także nie pozostało bez wpływu na ocenę wrażliwości tego miejsca. Rygory te istotnie ograniczają
bowiem możliwość realizowania różnych zadań służących adaptacji do zmian klimatycznych, nie
mówiąc o ich wartości „samych w sobie”.
II. Zabudowa śródmiejska kwartałowa
Tereny z tego typu zabudową, o raczej niewielkich areałach, tworzą nieciągły pierścień wokół
staromiejskiego centrum, przerwany terenami przemysłowymi, centrum handlowym (IX-1, „Focus
Mall”) lub terenami z zabudową blokową (III-10). Uszczelnienie podłoża jest tu wysokie przekraczające
80% powierzchni (na terenie II – nawet ponad 90%). Tereny wrażliwości omawianego typu (II)
obejmują łącznie 0,3% powierzchni miasta w granicach administracyjnych (18,6% terenów
zurbanizowanych).
III. Osiedla mieszkaniowe- zabudowa blokowa
Współczesna zabudowa blokowa tworzy największe zespoły, w szczególności zwarty teren III – 10
(osiedla: Łużyckie, Słoneczne, Piastowskie, Przyjaźni) rozciągający się na południowy zachód od
strefy śródmiejskiej, bezpośrednio z nią sąsiadując. Teren ten sąsiaduje także bezpośrednio z
terenami przemysłowymi i wielkich centrów handlowych. Ze ścisłą strefą śródmiejską sąsiadują także
– od strony wschodniej i północnej – mniejsze osiedla blokowe. Znacznie mniejsze izolowane enklawy
zabudowy omawianego typu powstały w oderwaniu i w znacznym oddaleniu od „głównego” miasta
(np. III – Osiedle Pomorskie). Uszczelnienie podłoża na terenach z zabudową blokową zawiera się w
przedziale 60 - 70%, a więc znacząco mniejsze niż w ścisłym centrum. Jednakże z uwagi na
wysokość budowli i tym znaczne powierzchnie radiacyjne istotnie negatywnie wpływają na warunki
termiczne, zwłaszcza jeśli bezpośrednio sąsiadują z terenami przemysłowymi. Tereny z zabudową
blokową obejmują 2,5% powierzchni całego i 13,6% terenów zurbanizowanych. Zamieszkuje je 30,5%
całej populacji miasta.
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IV-VI. Osiedla zabudowy jednorodzinnej
Do tej kategorii obszarów wrażliwości zaliczono wszelkie tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej
– zarówno o wysokiej intensywności (IV), gdzie wskaźnik uszczelnienia podłoża przekracza 50%, a
nawet 60% (np. IV – 2), jak i tereny z zabudową jednorodzinną (V), a nawet rozproszoną (VI). Tereny
z intensywną zabudową jednorodzinną (IV) zajmują dość rozległe areały bezpośrednio sąsiadujące z
silnie zurbanizowanymi terenami „głównego” układu osadniczego Zielonej Góry stanowiąc jego
przestrzenne kontinuum. Nie pozostaje to bez wpływu na ich warunki klimatyczne (mogą się
znajdować w zasięgu miejskiej wyspy ciepła). Pozostałe tereny zabudowy jednorodzinnej
(ekstensywnej – strefa V, lub rozproszonej – strefa VI) związane są głównie z wiejskimi układami
osadniczymi rozproszonymi przeważnie pośród lasów. Stopień uszczelnienia podłoża nie przekracza
40%. Na obszarach z zabudową mieszkaniową jednorodzinną mieszka łącznie 61,5% zielonogórskiej
populacji, z tego 34,0% na terenach o intensywniejszej zabudowie stanowiących integralną część „
głównego miasta”.
VII. Obiekty i tereny usług publicznych
Na obszarze municypalnym Zielonej Góry nie wyznaczono terenów usług o swobodnej lokalizacji
(w zieleni). Najczęściej są to większe zespoły usług zdrowia lub kampusy uczelni wyższych, które
w przypadku analizowanego miasta są zbyt małe (niewielkie areały) ażeby mogły wpływać
na modyfikację klimatu lokalnego.
VIII-IX. Tereny produkcyjne, bazy składowe
i wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
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Chociaż Zielona Góra jest ośrodkiem regionalnym (wojewódzkim) dominującą jego funkcją od dawna
była i nadal pozostaje funkcja przemysłowa. Stąd tez ukształtowały się tu rozległe i zwarte kompleksy
terenów przemysłowych stanowiących integralną cześć najbardziej zurbanizowanej części układu
osadniczego, zwłaszcza jego północno-zachodniej części. Charakteryzuje je silne uszczelnienie
podłoża (powyżej 80%), przy nikłym udziale powierzchni biologicznie czynnej (poniżej 20%) –
podobnie jak w ścisłym centrum miasta, z którym zresztą bezpośrednio sąsiadują potęguje dominantę
klimatu miejskiego (zwłaszcza w zakresie termiki). Znacząca część terenów przemysłowych powstała
też w formie rozproszonych enklaw na polanach leśnych; niektóre z nich związane są z wiejskimi
układami osadniczymi (VIII – 1, 3, 13).
W ostatnich dekadach powstały w Zielonej Górze duże kompleksy wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych. Na mapie obszarów wrażliwości (mapa 3) wydzielono tylko jeden taki kompleks ( X – 1).
Pozostałe centra handlowe włączono do kategorii terenów produkcyjnych ( przemysłowych), gdyż
bezpośrednio z nimi sąsiadują oraz odznaczają się podobnymi warunkami infiltracyjnymi oraz
radiacyjnymi i oczywiście nie są miejscem zamieszkania.
X. Osnowa przyrodnicza miasta i różnorodność biologiczna
W analizie wrażliwości do osnowy przyrodniczej Zielonej Góry zaliczono rozległe kompleksy leśne
otaczające ze wszystkich stron „główne” miasto oraz wszystkie enklawy wiejskich układów
osadniczych. Lasy stanowią 73,9% obszaru municypalnego i niewątpliwie mają istotny, łagodzący
wpływ na klimat lokalny tego obszaru. Najbardziej zurbanizowane obszary Zielonej Góry pozbawione
są jednak wykształconej zielono-błękitnej infrastruktury. Tworzą ja jedynie niewielkie zielone i wodne
oderwane enklawy, z których największa związana jest z krótkim odcinkiem doliny Gęśnika (XII – 21)
w północnej części miasta „głównego” oraz doliny Łączy w zachodniej części układu osadniczego
miasta.
XI. Tereny niezabudowane
Tereny otwarte tworzą jedynie większe lub mniejsze enklawy śródleśne. Przeważnie są to areały
użytkowane rolniczo, w większości o niewielkich walorach produkcyjnych.
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Przeznaczenie terenów, ich struktura funkcjonalno-przestrzenna i sposób zagospodarowania mają
wpływ na wrażliwość miasta na zjawiska klimatyczne i ich pochodne, są także czynnikami mogącymi
łagodzić albo potęgować niekorzystne skutki zjawisk klimatycznych w mieście. Szczególne przy tym
znaczenie ma problem słabo wykształconego systemu zieleni i słaba dostępność terenów zielonych w
najsilniej zurbanizowanej części Zielonej Góry. Ma to konsekwencje w odczuwalnych skutkach
występowania zjawisk pogodowych o dużym nasileniu.
Zdrowie publiczne, które jest najbardziej wrażliwe na wysokie wartości temperatury maksymalnej i
fale upałów, niskie wartości temperatury minimalnej i fale mrozów, zwiększoną koncentrację
zanieczyszczeń powietrza, a także nawalne opady i burze. Do populacji miasta szczególnie wrażliwej
na ekstremalne warunki pogodowe należy przede wszystkim zaliczyć osoby przewlekle chore
(szczególnie choroby układu oddechowego i krążenia), małe dzieci poniżej 5 lat, osoby powyżej 65
roku życia. Ekstremalne warunki pogodowe są uciążliwe i stwarzają zagrożenie również dla osób
niepełnosprawnych z ograniczoną mobilnością, bezdomnych, jak i całej populacji miasta. W
omawianym sektorze zdrowie publiczne tylko komponenty populacji są o wysokiej wrażliwości na
pewne zjawiska klimatyczne. Pozostałe komponenty (np. obiekty służby zdrowia, obiekty społeczne
itp.) charakteryzuje średnia lub niska wrażliwość na dane zjawisko, lub jej brak.
Gospodarka wodna to sektor, który obejmuje wiele różnych komponentów mających istotne
znaczenie dla funkcjonowania systemu miejskiego oraz warunków i jakości życia mieszkańców. To
ostatnie kryterium (warunki sanitarne) istotnie wpłynęło na ocenę wrażliwości i priorytetowość tego
sektora. Dokonując oceny wrażliwości sektora gospodarki wodnej, rozpatrzono działanie oraz stan jej
trzech podsystemów: zaopatrzenia w wodę, gospodarki ściekowej oraz infrastruktury
przeciwpowodziowej. Najwrażliwszym elementem tego sektora jest gospodarka wodami opadowymi,
w szczególności podatnym na deszcze nawalne, skutkujące podtopieniami i powodziami nagłymi
(powodziami miejskimi) w różnych rejonach miasta. Na gwałtowne opady wrażliwy jest również system
gospodarki ściekowej i infrastruktura przeciwpowodziowa. Istotny problemem w sektorze zaopatrzenia
w wodę może stanowić intensywne zjawisko suszy będące zagrożeniem dla zaopatrzenia ludności w
wodę pitną.
Transport, który decyduje o sprawności funkcjonowania miasta, ale także ma istotne znaczenie dla
komfortu zamieszkania i bezpieczeństwa ludzi. W skład tego sektora w Zielonej Górze wchodzą
następujące komponenty: transport szynowy, drogowy, lotniczy oraz miejski transport publiczny. Do
czynników klimatycznych mających największy wpływ na sektor transportu zalicza się: deszcze
nawalne i podtopienia, ekstremalne opady śniegu, zjawiska lodowe, skrajnie niską i wysoką
temperaturę, temperatura przejściowa, silne wiatry, burze (w tym burze z gradem) oraz brak
widoczności spowodowany przez mgłę czy smog. W Zielonej Górze wrażliwość transportu
potęgowana jest przez intensywne opady powodujące powstanie nagłych powodzi miejskich.
Wystąpienie zjawisk klimatycznych o dużej intensywności powodować może dezorganizację,
zakłócenia, a nawet przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych podsystemów transportu lokalnego.

5.3. POTENCJAŁ ADAPTACYJNY MIASTA
Potencjał adaptacyjny miasta to zasoby finansowe, infrastrukturalne, ludzkie i organizacyjne, które
miasto może wykorzystać w dostosowania się do zmian klimatu. Miasto Zielona Góra ma wysoki
potencjał adaptacyjny w zakresie:
-

przygotowania służb miejskich (przeszkolenia służb inżynieryjnych, medycznych) prowadzenie
sprawnej współpracy PSP z OSP i z podmiotami leczniczymi realizującymi ratownictwo medyczne;
funkcjonujący system szkoleń zapewniający stan wyszkolenia służb zgodny z obowiązującym
systemem normatywnym;

-

organizacji współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie zarządzania kryzysowego (dostęp do
sprzętu i kadry ratowniczej) – prowadzenie współpracy ze Starostwem Zielonogórskim w zakresie
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zagrożenia powodzią, pożarami poprzez wspólne ćwiczenia jednostek ratunkowych oraz
uruchamianie sił i środków w zależności od potrzeb z gmin sąsiednich dla miasta i z miasta dla
gmin;
-

istniejącego zaplecza innowacyjnego (instytuty naukowo-badawcze, uczenie, firmy innowacyjne) –
funkcjonowanie Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Lubuskiego Parku PrzemysłowoTechnologicznego i Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego
przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w Zielonej Górze poprzez transfer badań,
nowoczesnych technologii i innowacji z obszaru nauki do gospodarki. Uniwersytet Zielonogórski i
Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego dostarczają nie tylko wysokiej
jakości zasobów ludzkich, ale także działają w sferze B+R i otoczenia biznesu.

Potencjał adaptacyjny miasta wymaga wzmocnienia w zakresie:
-

możliwości finansowych – ze względu na niewystraczające w budżecie miasta środki na działania
adaptacyjne oraz na większe pozyskanie zewnętrznych środków finansowych uwarunkowanych
udziałem własnym, np. środków unijnych na projekty z zakresu zielono- błękitnej infrastruktury;
jednocześnie brakuje czasu na przeprowadzenie konsultacji społecznych planowanych projektów;

-

kapitału społecznego – ze względu na brak odpowiedniej koordynacji współpracy miasta z
organizacjami społecznymi działającymi aktywnie na rzecz mieszkańców miasta wynikający z
ograniczonych zasobów osobowych i struktury urzędu miejskiego; odczuwalny jest również brak
kanałów do komunikacji/informowania ze społeczeństwem obywatelskim;

-

mechanizmów informowania i ostrzegania społeczności miasta o zagrożeniach środowiskowych
związanych ze zmianami klimatu – ze względu na brak dostatecznych rozwiązań zapewniających
dotarcie do mieszkańców miasta z informacjami ostrzegającymi przed zagrożeniami
środowiskowymi; zauważa się konieczność prowadzenie działań edukacyjnych z tego zakresu w
szkołach;

-

sieci i wyposażenia instytucji i placówek miejskich w sektorze ochrony zdrowia i edukacji, w
szczególności osób starszych – z uwagi na przewidywane zwiększenie negatywnych skutków dla
zdrowia ludzi fal upałów oraz chłodów przy jednoczesnym deficycie oddziałów geriatrycznych,
niedostatecznym funkcjonowaniu oddziałów SOR oraz braku wystarczającej liczby miejsc w w
dziennych domach pobytu dla seniorów i domach pomocy społecznej; jednocześnie niedobór
zacienionych miejsc i infrastruktury błękitnej wskazuje na brak dostosowania placówek miejskich
do spodziewanych zmian klimatu;

-

systemowości ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich ( zielono-błękitna infrastruktury) –
ze względu na brak dostatecznej powierzchni terenów zieleni publicznej w centrum miasta,
malejącej powierzchni terenów zieleni osiedlowej, zbyt małym udziale w systemie
zagospodarowania wód opadowych w mieście rozwiązań służących zagospodarowaniu wód
opadowych w miejscu ich powstawania; niewykorzystanie na zagospodarowanie do rekreacji i
wypoczynku potencjału Strefy Ochla.

5.4. PODATNOŚĆ MIASTA NA ZMIANY KLIMATU
Podatność miasta Zielona Góra na zmiany klimatu jest zależna od wrażliwości jego
sektorów/obszarów oraz od potencjału, który może być wykorzystany przez miasto w radzeniu sobie z
zagrożeniami. Podatność czterech wybranych sektorów na zagrożenia wynikające z przewidywanych
zmian klimatu scharakteryzowano poniżej.
Zmiany klimatu, zarówno obserwowane jak i prognozowane w rejonie Zielonej Góry, przekładają się
na występowanie coraz gorętszych okresów letnich i coraz łagodniejszych, bardziej wilgotnych
okresów zimowych – wzrasta temperatura średnioroczna, temperatura maksymalna latem i minimalna
zimą, zwiększa się liczba dni upalnych i gorących oraz częstość występowania fal upałów, skraca się
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okres zalegania pokrywy śnieżnej. Wzrastają roczne sumy opadów ale nadal występują okresy
bezopadowe, także połączone z wysoką temperaturą powietrza. Wzrasta częstotliwości burz oraz
narażenie na opady ekstremalne. Nie przewiduje się jednak wzrostu zagrożenia suszą i powinny
maleć skutki występowania mrozów, nasilą się natomiast skutki występowania burz i opadów
ekstremalnych.
1. Zdrowie publiczne
Procesy adaptacji organizmu do gwałtownych zmian i ekstremalnych warunków termicznych otoczenia
powodują znaczne obciążenie układu termoregulacyjnego i układu krążenia, co wpływa na
ograniczenie efektywności układu odpornościowego, prowadząc do różnorodnych dysfunkcji
organizmu, ułatwiając infekcje chorobowe i pogorszenie stanu zdrowia, a nawet prowadzi do śmierci.
Na wysokie temperatury maksymalne, zwłaszcza w trakcie fal upałów (z Tmax≥30°C przez co
najmniej 3 dni) i nocy tropikalnych (z Tmin>20°C), podatne są przede wszystkim osoby chore, starsze
i dzieci, w szczególności mieszkające w strefie oddziaływania MWC (mapa 9 w zał. 1). W okresach fal
upałów ryzyko zgonów i zachorowań może się zwiększyć. Rośnie częstość występowania udarów
cieplnych i odwodnień, a także nasilenie objawów astmy, zatruć pokarmowych i chorób
przenoszonych wektorowo przez zakażone owady. Zwiększenie liczby dni z dużą ekspozycją
słoneczną może doprowadzić do zwiększonej zachorowalności na raka skóry, w tym czerniaka.
Wydłużające się okresy pylenia roślin mogą nasilać i przedłużać objawy alergiczne. Dokuczliwość
upałów dla wszystkich mieszkańców i odwiedzających jest potęgowana przez znaczący udział
nieprzepuszczalnych nawierzchni, zwartej zabudowy i niewielki udział terenów zieleni w centralnej
części miasta.
Mrozy mogą zagrażać życiu ludzi w wyniku wychłodzenia organizmu, w szczególności wśród osób
bezdomnych, ubogich i niepełnosprawnych, oraz powodować wzrost zachorowań całej populacji na
choroby układu oddechowego. Naturalną reakcją organizmu na fale mrozów jest obniżenie
temperatury skóry i jednoczesne zwężenie peryferycznych naczyń krwionośnych (czyli zabezpieczenie
organizmu przed nadmierną utratą ciepła), co prowadzi jednak do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi,
zmniejszenia jej przepływu w obrębie skóry i do odmrożeń.
Niekorzystny jest też wpływ na ludzi takich zjawisk jak temperatury przejścia przez 0°C (ryzyko urazu
w wyniku upadku na oblodzonej nawierzchni) oraz międzydobowe wahania temperatury połączone ze
zmianami ciśnienia atmosferycznego, z opadami i z silnym wiatrem (ryzyko chorób układu krążenia,
układu nerwowego i pokarmowego oraz wypadków).
Na złą jakość powietrza narażeni są przede wszystkim ludzie chorzy (astma), małe dzieci, których
układ oddechowy nie jest w pełni ukształtowany, i osoby starsze. Najbardziej szkodliwe są pyły
drobne, które wnikając do organizmu powodują nasilony kaszel, trudności z oddychaniem, chroniczny
bronchit, pylicę, osłabienie czynności płuc. W Zielonej Górze występują problemy związane z
okresowo podwyższonymi lub ponadnormatywnymi stężeniami pyłu drobnego (PM10).
Intensywne opady, w tym nawalne deszcze, jak i opady śniegu, nie stwarzają bezpośredniego
zagrożenia dla życia i zdrowia, lecz mogą okresowo utrudniać warunki życia mieszkańców.
Należy przy tym podkreślić, że Zielona Góra jest miastem o wysokim udziale grup ludności
szczególnie narażonych na negatywne skutki oddziaływania zmian klimatu – dzieci i osób starszych.
Szczególnie podatnymi grupami ludności na prognozowane zmiany klimatu w Zielonej Górze należy
uznać przede wszystkim: 1) osoby chore (choroby kardiologiczne, neurologiczne i przewlekłe układu
oddechowego); 2) osoby powyżej 65 roku życia, szczególnie cierpiące na schorzenia przewlekłe,
wymagające dodatkowej opieki z uwagi na niepełnosprawność fizyczną i psychiczną; 3) dzieci poniżej
5 lat, ze względu na mniejszą odporność organizmu, małą pojemność płuc, ryzyko udaru cieplnego.
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2. Gospodarka wodna
Spodziewane zmiany klimatu mogą poważnie oddziaływać na zasoby wodne i gospodarkę wodną, w
szczególności gospodarkę wodami opadowymi. Zmiany te rozkładają się nierównomiernie zarówno w
czasie, jak i w przestrzeni. Niewłaściwa gospodarka przestrzenna, w szczególności niewłaściwe
podejście do gospodarowania wodami opadowymi, inwestowanie na terenach zagrożonych oraz zbyt
niska naturalna pojemność retencyjna rzek, ograniczają skuteczne działania w sytuacjach wystąpienia
ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Szczególne problemy stwarzać może występowanie krótkich, lecz bardzo intensywnych opadów, które
mogą powodować lokalne zalania oraz podtopienia ulic i budynków, a także powodzie miejskie. Od
wielu lat w okresie występujących obfitych opadów atmosferycznych pojawiają się problemy z
przepełnieniem sieci ogólnospławnych i sanitarnych (wody przypadkowe), podczas których kanały
pracują pod ciśnieniem i w konsekwencji występują cofki i zalania piwnic. Ponadto, główny kanał
otwarty, którym dopływają ścieki na oczyszczalnię w Łężycy, w okresie intensywnych opadów
wypełnia się po koronę. W okresie 19 lat eksploatacji doszło do 4-krotnego krótkotrwałego wylania się
wód z kanału. Dlatego też od wielu lat w warunkach przyłączenia nowych lub modernizowanych
obiektów warunkuje się odbiór wód opadowych poprzez retencję i regulację odpływu tych wód.
Obszar miasta w dawnych granicach administracyjnych Zielonej Góry nie leży na terenie zagrożonym
ryzykiem powodziowym, natomiast w przypadku przerwania wałów przeciwpowodziowych w okolicach
Głuchowa i Cigacic może wystąpić potrzeba wyłączenia ujęcia wody dla Zielonej Góry na rzece
Obrzycy. Mniejszym ryzykiem wyłączenia objęte są studnie na ujęciu „Stary Lewar” w pradolinie rzeki
Odry i ujęcia Jany-Stożne (ZWiK).
Istnieje ryzyko, że w przyszłości zjawiska takie, jak susze i gwałtowne opady i związane z tym
podtopienia, będą występować ze zwiększoną częstotliwością. Analizowany sektor jest więc podatny
na następujące zjawiska i czynniki związane ze zmianami klimatu: długotrwałe okresy suszy,
długotrwałe okresy suszy z wysoką temperaturą, niżówki, fale upałów, deszcze nawalne (ze względu
na zalania w różnych częściach miasta), a także gwałtowne powodzie (powodzie miejskie).
3. Gospodarka przestrzenna
Podatność na zmiany klimatu gospodarki przestrzennej związana jest z następującymi zjawiskami:
zakłóceniami cyrkulacji powietrza, opadami, upałami i powodziami. Spodziewane zmiany klimatu będą
miały wpływ na działania podejmowane w tym sektorze. Jednocześnie sama struktura funkcjonalnoprzestrzenna układu osadniczego (proporcje i wzajemne relacje przestrzenne pomiędzy terenami
silniej technicznie zainwestowanymi a terenami zielonymi) istotnie wpływają na modyfikacje
topoklimatu miejskiego – mogą łagodzić albo potęgować niekorzystne elementy dominanty klimatu
miejskiego. Tak więc ten mniejszy lub większy (łagodzący lub potęgujący) wpływ na kształtowanie się
klimatu miasta jest też oceniany w aspekcie wrażliwości na czynniki klimatyczne i ich prognozowane
długofalowe zmiany. Przykładowo: duże miasto odznaczające się rozległymi i zwartymi terenami silnie
zurbanizowanymi z intensywną zabudową (czyli technicznie zainwestowanymi), z wysokim udziałem
powierzchni uszczelnionej przy słabo wykształconej zielono-błękitnej infrastrukturze, będzie oceniane
jako bardziej wrażliwe niż miasto z dobrze ukształtowaną spójną osnową ekologiczną i dużym
udziałem terenów zielonych. Nie bez znaczenia jest tu też sama wielkość miasta. Względnie niewielka
skala Zielonej Góry zmniejsza (do pewnego stopnia) jego wrażliwość na niektóre stresory klimatyczne
(np. MWC).
W ocenie wrażliwości gospodarki przestrzennej uwzględnia się także politykę przestrzenną miasta
zapisaną w jego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia
planów miejscowych, stanowiących główne narzędzie realizacji tej polityki (np. ocena: czy w SUiKZP
przewiduje się rozwojowe tereny pod zabudowę w strefie zagrożenia powodziowego, czy
zabezpieczone są kliny napowietrzania miasta itp.)
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Potencjalnie analizowany sektor może być wrażliwy na prawie wszystkie zjawiska i czynniki związane
ze zmianami klimatu: miejską wyspę ciepła i fale upałów, fale zimna, deszcze nawalne i powodzie
miejskie, powodzie rzeczne (bardzo niewielki areał miasta bez zabudowy), okresy suszy z wysoką
temperaturą, zanieczyszczenia powietrza i smog, silny wiatr oraz burze.
Strefa centralna, wraz z bezpośrednio sąsiadującą strefą intensywnej urbanizacji (32% terenów
miejskich) stanowią razem silnie zwartą tkankę urbanistyczną bez ukształtowanej zielono-błękitnej
infrastruktury. Niewielka liczba terenów zielonych występuje tu jedynie w formie oderwanych enklaw,
przez co brak jest tu klinów napowietrzających. Stanowić mogą tylko niewielkie tereny kontrastowe
termicznie dla otaczającej intensywnej zabudowy generując lokalną cyrkulację bryzową.
Duże i zwarte kompleksy tworzą natomiast tereny przemysłowe i aktywności gospodarczej oraz
wielkie centra handlowo-usługowe. Te tereny - najbardziej gorące miejsca na mapie radiacyjnej miasta
- mają największy wpływ (razem z intensywnie zabudowaną strefą śródmiejską) na kształtowanie się
MWC. W odróżnieniu jednak od strefy centralnej ich podatność jest mniejsza z uwagi na mniejsze
narażenie zdrowotne z powodu braku stałych mieszkańców – najważniejszego receptora
oddziaływania negatywnych czynników klimatycznych.
Podatność na upały ma związek ze strukturą funkcjonalno-przestrzenną miasta. Terenami o
największej podatności na wysokie temperatury powietrza, gdzie obserwowane jest zjawisko miejskiej
wyspy ciepła są: tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywność, a przede wszystkim te
rejony miasta, w tym tereny przemysłowe i handlowe.
Zielona Góra ma wysoki potencjał dla kształtowania zielono-błękitnej infrastruktury mającej
zasadnicze znaczenie w łagodzeniu niektórych niekorzystnych ekstremalnych zjawisk klimatycznych,
a w szczególności MWC, wysokich temperatur, powodzi miejskich koncentracji zanieczyszczeń
powietrza.
4. Transport
Sektor ten jest szczególnie wrażliwy na zjawiska klimatyczne i ich pochodne z tego względu, że jego
komponenty (podsystem drogowy, podsystem miejskiego transportu publicznego, podsystem
kolejowy) mają charakter przestrzenny. Oznacza to, że funkcjonują w kontakcie z czynnikami
klimatycznymi i są narażone na ich bezpośrednie oddziaływanie. Do czynników klimatycznych
mających największy wpływ na sektor transportu zalicza się:, deszcze nawalne i podtopienia,
ekstremalne opady śniegu, zjawiska lodowe, skrajnie niską i wysoką temperaturę, silne wiatry oraz
brak widoczności spowodowany przez mgłę czy smog.
Dokonując oceny podatności systemu transportu, w dużej mierze skupiono się na podsystemie
transportu publicznego (komunikacji miejskiej). W ocenie rozpatrzono stan infrastruktury i środków
transportu oraz jakość komfortu socjalnego podróżnych.
W Zielonej Górze podatność transportu potęgowana jest z uwagi na liczne obszary narażone na
występowanie nagłych powodzi miejskich w wyniku ulewnych opadów oraz powodzi rzecznych (dla
dróg wysokiej klasy przechodzących przez dolinę Odry). Do zagrożonych zalaniem przez powodzie
miejskie zalicza się m.in. rejony ulic: Dworcowa – na całej długości, zwł. dz. nr 205/3 i 203/64,
Batorego pod wiaduktem kolejowym, Konstytucji 3-Maja na wysokości Parku Sowińskiego i
Planetarium „Wenus”, os. Zacisze - praca kolektora pod ciśnieniem, Podgórna – okolice ul.
Władysława IV, Szosa Kisielińska – na wysokości zatoki autobusowej od strony os. Pomorskiego (przy
targowisku „Konfin”), Batorego – w pobliżu skrzyżowania z ul. Rzeźniczaka, Zjednoczenia – na
wysokości skrzyżowania z ul. Działkową (przy Centrali Rybnej obecnie KOTWICA), Dąbrowskiego –
teren dz. nr 83 obręb 19 i dz. nr 113/16 obręb 19 (położenie kanału ogólnospławnego DN 1600 –
jednego z głównych kanałów odprowadzających ścieki i wody opadowe z miasta), Kupiecka – Plac
Powstańców Wlkp. (praca kolektora pod ciśnieniem), Zbożowa i tereny przyległe, Szwajcarska,
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Budowlana, Władysława IV. Większość z nich to drogi obsługujące i spinające tereny dzielnic
mieszkaniowych, łączące się z trasami dróg tranzytowych wprowadzających ruch do miasta.
Wystąpienie wspomnianych zjawisk z dużym prawdopodobieństwem powodować może
dezorganizację, zakłócenia, a nawet przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych podsystemów
transportu lokalnego.

5.5. RYZYKO WYNIKAJĄCE ZA ZMIAN KLIMATU
Ryzyko wynikające ze zmian klimatu zależy od podatności miasta i prawdopodobieństwa wystąpienia
danego zjawiska klimatycznego. Ryzyko wskazuje, w jakich sektorach w pierwszej kolejności należy
zaplanować działania adaptacyjne mające na celu zmniejszenie skutków danego zjawiska. W tabeli 3
przedstawiono ryzyko dla czterech wybranych sektorów wynikające z ekstremalnych zjawisk
klimatycznych i ich pochodnych. Przestrzenny rozkład ryzyka w obszarach wrażliwości miasta
(sumarycznie dla czterech sektorów) został przestawiony na poniższym rysunku (rys. 3).

Zdrowie
publiczne

Gospodarka
przestrzenna
Gospodarka
wodna

Transport

Zakłócenia
cyrkulacji
powietrza

Wiatr

Powódź

Opady

Susze

Oblodzenia

Komponent

Chłody

Sektor

Upały

Tab. 3. Ryzyko związane ze zmianami klimatu dla wybranych sektorów w Zielonej Górze

Populacja miasta
Osoby >65 roku
życia
Dzieci <5 roku życia
Osoby przewlekle
chore
Osoby
niepełnosprawne z
ograniczoną
mobilnością
Osoby bezdomne
Infrastruktura
ochrony zdrowia
Infrastruktura opieki
społecznej
Planowanie
przestrzenne
(tereny rozwojowe)
Podsystem
zaopatrzenia w
wodę
Podsystem
gospodarki
ściekowej
Infrastruktura
przeciwpowodziowa
Podsystem szynowy
Podsystem drogowy
Podsystem –
transport publiczny
miejski

Objaśnienia:
Ryzyko bardzo wysokie

Ryzyko średnie

Ryzyko wysokie
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Ryzyko niskie

Rys. 3.

Przestrzenny rozkład sumy ryzyk w obszarach wrażliwości miasta

W Zielonej Górze najwyższe ryzyko występuje:
 w sektorze zdrowia publicznego, w związku z zagrożeniem upałami, chłodami, oblodzeniem,
intensywnymi opadami,
 w sekatorze gospodarki wodnej w związku z, nawalnymi, opadami, powodzią, suszami i chłodami,
 w sektorze transportu w związku z intensywnymi opadami, chłody (w tym mrozy), powodzią,
upałami, oblodzeniem, wiatrem,
 w sektorze gospodarki przestrzennej w związku z intensywnymi opadami, powodzią, upałami i
zaburzeniem cyrkulacji przewietrza w mieście.
Bardzo wysokie ryzyko odnosi się przede wszystkim do centralnej części miasta z zabudową
staromiejską (I), a także do obszarów z zabudową blokową (osiedla mieszkaniowe III) oraz niektórych
osiedli z zabudową jednorodzinną intensywną (IV).
Dla komponentów, w odniesieniu do których stwierdzono bardzo wysokie i wysokie ryzyko konieczne
jest jak najszybsze (w pierwszej kolejności) podjęcie działań adaptacyjnych służących zmniejszeniu
ich podatności na zjawiska klimatyczne. Dla pozostałych komponentów ww. sektorów, dla których
ryzyko zostało oszacowane na poziomie średnim i niskim, realizacja działań adaptacyjnych może być
przyjęta w dalszej perspektywie czasowej.
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5.6. SZANSE WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU
Szanse dla Zielonej Góry wynikające ze zmian klimatu są związane z przewidywanym kształtowaniem
się zjawisk termicznych (wzrost temperatury średniorocznej, wzrost średniej temperatury miesięcznej
w okresie zimowym, zmniejszenie liczby i skrócenie czasu trwania okresów przymrozkowych,
zmniejszenie liczby i skrócenie czasu trwania fal chłodu oraz fal mrozu, zmniejszenie liczby dni
o
z przejściem temperatury przez 0 C), a także zjawisk opadowych (wzrost rocznej i miesięcznych sum
opadów).
Zmiana warunków termicznych może być potencjalnie korzystna ze względu na:


zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta związanej m.in. z rozwojem winiarstwa w otoczeniu
Zielonej Góry, czy lepszymi warunkami dla uprawiania wypoczynku i rekreacji na świeżym
powietrzu w dłuższym okresie w roku,



skrócenie okresu dojrzewania roślin,



większe wykorzystanie różnych środków transportu do przewozu osób i towarów m.in.
zwiększenie roli transportu rowerowego w codziennej komunikacji,



zwiększenie bioróżnorodności,



zmniejszenie kosztów ogrzewania i obniżenie kosztów zimowego utrzymania dróg i chodników,



rozwój energetyki słonecznej, a w efekcie poprawę jakości powietrza



zwiększenie świadomości ekologicznej
zachodzących zmian klimatu,



zintegrowanie lokalnej społeczności wokół działań adaptacyjnych w najbliższym otoczeniu miejsca
zamieszkania.

mieszkańców

wobec

zagrożeń

wynikających

z

Zwiększone sumy opadów powinny sprzyjać:


poprawie naturalnego nawadniania zielonych terenów miejskich,



zwiększeniu retencji wód opadowych, a tym samym wzrostowi zasób wody można wykorzystać na
różne cele, szczególnie w okresie niedoboru opadów.

Zmiany warunków wietrznych może sprzyjać rozwojowi energetyki odnawialnej wykorzystującej
energię wiatru. Szanse dla Zielonej Góry również upatruje się w poprawie jakości powietrza
warunkującej poprawę stanu zdrowia mieszkańców miasta.
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6. Wizja adaptacji miasta
i cele Planu Adaptacji
Podejmowane w mieście działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu są
spójne z zasadami zrównoważonego rozwoju, zapewniającymi, że dążenie do
dobrobytu gospodarczego mieszkańców Zielonej Góry odbywać się będzie
w harmonii z przyrodą i z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń.
W kontekście zagrożeń, jakie dla miasta przynoszą zmiany klimatu zasady te
nabierają dodatkowego znaczenia i znajdują odzwierciedlenie w wizji miasta
przystosowanego do zmieniających się warunków klimatycznych.

WIZJA ADAPTACJI MIASTA DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030
Do 2030 r. Zielona Góra jawi się jako miasto kreatywne, rozwijające
funkcje aglomeracyjne, zapewniające wysoki komfort życia mieszkańców
oraz postrzegane jako centrum innowacyjne biznesu, nauki, kultury,
sportu i turystyki przy stałym wzroście potencjału adaptacyjnego
do zmian klimatycznych

CEL NADRZĘDNY PLANU ADAPATCJI
Poprawa funkcjonowania infrastruktury miejskiej oraz podniesienie
świadomości i bezpieczeństwa mieszkańców w obliczu
zmieniającego się klimatu

CELE STRATEGICZNE PLANU ADAPTACJI
Cel 1.

Wzmocnienie systemu wspomagania decyzji i systemu reagowania w sytuacjach
kryzysowych związanych ze zmianami klimatu

Cel 2.

Zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców na temat zagrożeń
klimatycznych i adaptacji do zmian klimatu

Cel 3.

Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska termiczne

Cel 4.

Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska hydrologiczne (opady,
powodzie/podtopienia i susza) oraz anemometryczne (silny wiatr) i wyładowania
atmosferyczne

Cel 5

Poprawa jakości środowiska w warunkach zmian klimatu
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7. Działania adaptacyjne
Zwiększenie gotowości i zdolności do reagowania na skutki zmian klimatu,
wymaga podjęcia różnego typu działań: działań kształtujących organizację miasta
zwiększającą jego potencjał adaptacyjny, działań nastawionych na podnoszenie
poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców miasta o zagrożeniach, których
intensywność zmienia się wraz ze zmianami klimatu, działań umożliwiających
skuteczniejsze ostrzeganie mieszkańców o zagrożeniach, a także różnorodnych
rozwiązań technicznych do realizacji w przestrzeni miasta ograniczających
zagrożenia, podnoszących odporność infrastruktury i poprawiających jakość życia w
mieście.
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Cele Planu Adaptacji będą realizowane poprzez podjęcie wielu działań adaptacyjnych. Działania
adaptacyjne pomogą miastu przystosować się do zmian klimatu, redukując podatność przede
wszystkim sektorów miasta ocenionych za najbardziej wrażliwe: zdrowia publicznego (w tym grup
społecznych szczególnie wrażliwych), gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej oraz transportu.
Dla osiągnięcia efektu synergii w wymienionych sektorach potrzebne są działania w różnych
obszarach funkcjonowania miasta – jego organizacji, edukacji i ostrzegania mieszkańców o
zagrożeniach oraz rozwiązań technicznych w przestrzeni miasta. W Planie Adaptacji wskazano
działania z trzech kategorii:


działania organizacyjne – dotyczą zmian w prawie miejscowym w zakresie np. planowania
przestrzennego, organizacji przestrzeni publicznej, tworzenia wytycznych postępowania w
sytuacjach wystąpienia zagrożeń klimatycznych, usprawnienia funkcjonowania służb miejskich
bądź systemów ostrzegania przed zagrożeniami.



działania informacyjno-edukacyjne – są to działania wspierające, podnoszące społeczną
świadomość klimatyczną i propagujące dobre praktyki adaptacyjne. Pozwalają one uodpornić
miasto i jego mieszkańców poprzez odpowiednie programy edukacyjne i zintensyfikowane
działania informacyjne.



działania techniczne – są to działania o charakterze inwestycyjnym obejmujące budowę nowej lub
modernizację istniejącej infrastruktury, która przyczynia się do ochrony miasta przed negatywnymi
skutkami zmian klimatu.

Poniżej zestawiono działania adaptacyjne odpowiadające poszczególnym celom strategicznym.
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Cel strategiczny 1. Wzmocnienie systemu wspomagania decyzji i systemu reagowania
w sytuacjach kryzysowych związanych ze zmianami klimatu
Dokumenty strategiczne i planistyczne miasta wyznaczają kierunki i działania w perspektywie
wieloletniej. Aktualność dokumentów jest istotna w warunkach zmieniającego się klimatu
i wzrastającego zagrożenia związanego ze zmianami klimatu. Wprowadzenie do dokumentów
zagadnienia adaptacji miasta do zmian klimatu ma na celu zapewnienie, że rozwój miasta Zielona
Góra będzie planowany z uwzględnieniem zmieniających się warunków klimatycznych. Decyzje
podejmowane na podstawie dokumentów odwołujących się do aktualnych prognoz klimatu i stanu
wiedzy o zagrożeń klimatycznych, będą korzystne dla środowiska przyrodniczego, mieszkańców
miasta i jego infrastruktury. Bardzo ważna jest również modernizacja wyposażenia służb ratunkowych,
które w istotny sposób przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Niezmiernie ważne
jest także wypracowanie systemowego podejścia do opieki nad grupami wrażliwymi, w szczególności
seniorami.
Działania
Działanie 1.1. Współpraca w zakresie
monitorowania zagrożeń pogodowych i
jakości powietrza oraz wód na terenie
miasta i gromadzenie danych
o zagrożeniach związanych ze zmianami
klimatu i ich skutkami

Horyzont
czasowy

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
współpracujące

Do 2030 r.

Urząd Miasta
Zielona Góra

WIOŚ,
Wody Polskie

Celem jest modernizacja i rozbudowa systemu monitorowania zagrożeń pogodowych i jakości
powietrza oraz jakości wód, a także stworzenie bazy danych o zagrożeniach klimatycznych.
Działanie będzie realizowane we współpracy z służbami odpowiedzialnymi za monitoring. W ramach
działania informacje o zagrożeniach, rozproszone pomiędzy różne podmioty zostaną zebrane i
ujednolicone przy wykorzystaniu elektronicznego narzędzia, oraz udostępnione mieszkańcom.
Przewiduje się stworzenie platformy – miejsca, na którym będą gromadzone, przetwarzane i
przechowywane dane dotyczące zagrożeń klimatycznych.
Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 1.2. Rozbudowa, udoskonalanie
i promocja systemu informowania
mieszkańców o zagrożeniach pogodowych
i budowa systemu informowania
mieszkańców o jakości powietrza
w mieście

do 2025 r.

Urząd Miasta
Zielona Góra

WIOŚ

Działanie polega na rozbudowie i promocji działającego w mieście systemu informowania
mieszkańców o zagrożeniach klimatycznych. Planowana jest również budowa systemu informowania
mieszkańców o jakości powietrza w mieście. Urządzenia dedykowane systemowi w przestrzeni
publicznej to: telebimy rozmieszczone w centrum miasta i w miejscach częstego przebywania ludzi;
tablice elektroniczne z rozkładem jazdy na przystankach autobusowych i stacjach kolejowych
(pełniące na co dzień funkcję informującą o przyjazdach/odjazdach pojazdów komunikacji miejskiej i
regionalnej, w obliczu zagrożenia wyświetlają ostrzeżenia); infokioski; monitory w autobusach;
megafony do ostrzegania dźwiękowego; lokalizatory w galeriach handlowych.
Działanie organizacyjne i techniczne

47

Działania
Działanie 1.3. Uwzględnienie
uaktualnionych prognoz zmian klimatu w
dokumentach strategicznych i
planistycznych miasta

Horyzont
czasowy

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
współpracujące

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

-

Celem jest dostosowanie dokumentów z zakresu polityki przestrzennej i polityki rozwoju miasta oraz
zarządzania w mieście. Aktualizacji lub sporządzeniu mogą podlegać plany, programy i strategie
przyjętych w mieście, a w szczególności: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy; miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (wybrane); strategia
rozwoju miasta; programy rewitalizacji; plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe; program gospodarki wodno-ściekowej, w tym zagospodarowania wód opadowych; program
małej retencji; program gospodarki niskoemisyjnej; program ochrony powietrza; program ochrony
środowiska; plan zarządzania kryzysowego.
Działanie organizacyjne
Działanie 1.4 Sporządzanie planów
miejscowych dla prawnego zabezpieczenia
możliwości wprowadzenia błękitno-zielonej
infrastruktury służącej adaptacji do zmian
klimatu

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

-

Działanie ma na celu zapewnienie możliwości wprowadzenie na obszarze miasta rozwiązań błękitnozielonej infrastruktury służących adaptacji do zmian klimatu tj. ogrodów deszczowych, skwerów,
zadrzewienia, zielonych ścian, zielonych dachów. Jednocześnie objęcie planami zagospodarowania
przestrzennego obszarów miasta, dla których takich planów jeszcze nie sporządzono będzie
stanowiło zabezpieczenie terenów przez niepożądanym zagospodarowaniem i intensyfikacją
zabudowy. Sporządzenie miejscowych planów umożliwi nadać formę prawną działaniom służącym
poprawie jakości życia mieszkańców i funkcjonowania miasta w warunkach zmieniającego się
klimatu.
Działanie organizacyjne
Działanie 1.5. Przegląd i korekta
istniejących planów zarządzania
kryzysowego w mieście w zakresie
wystąpienia zagrożeń klimatycznych

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

Straż Pożarna,
Urząd Marszałkowski

Działanie będzie polegało na przeglądzie i ocenie istniejących miejskich planów zarządzania
kryzysowego. Ponadto konieczne będzie dostosowanie planów zarządzania kryzysowego do ryzyk
związanych ze zmianami klimatu dla zidentyfikowanych sektorów/obszarów problematycznych w
mieście. Przeprowadzone zostaną również działania mające na celu przegląd i ocenę infrastruktury
krytycznej oraz dostosowanie jej do prognozy zmiany klimatu.
Działanie organizacyjne
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Działania
Działanie 1.6. Techniczne wsparcie służb
ratowniczych i jednostek Zarządzania
Kryzysowego oraz wspólne szkolenia
służb ratowniczych

Horyzont
czasowy

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
współpracujące

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

Policja,
Straż Pożarna,
Straż Miejska,
Pogotowie
Ratunkowe,
organizacje
pozarządowe,
Urząd Marszałkowski

Celem jest wzmocnienie służb ratowniczych i jednostek odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe
uczestniczących w zwalczaniu sytuacji kryzysowych wywołanych zmianami klimatu. Działanie
przyczyni się do wzmocnienia potencjału służb ratowniczych poprzez m.in. modernizację i zakup
nowoczesnego sprzętu, aparatury, niezbędnych do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk
żywiołowych. Organizacja wspólnych szkoleń służb ratowniczych umożliwi doskonalenie
umiejętności i sprawdzenie procedur związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych w sytuacji
wystąpienia zagrożenia klimatycznego.
Działanie organizacyjne i informacyjno-edukacyjne
Działanie 1.7. Rozwój współpracy w
zakresie badań naukowych środowiska
miejskiego w aspekcie diagnozy zagrożeń
klimatycznych dla mieszkańców,
infrastruktury miejskiej oraz przyrody

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

Uniwersytet
Zielonogórski,
inne jednostki
badawcze

Celem jest uzyskanie wsparcia merytorycznego w zakresie aktualizacji oceny zagrożeń obszaru
miejskiego wynikających ze zmian klimatu. W ramach tego działania przewiduje się rozwinięcie
współpracy w zakresie badań naukowych środowiska miejskiego w obszarze diagnozy zagrożeń
klimatycznych dla mieszkańców, infrastruktury i przyrody.
Działanie organizacyjne i informacyjno-edukacyjne
Działanie 1.8. Prowadzenie współpracy w
zakresie wdrażania Planu Adaptacji

Do 2020 r.

Urząd Miasta
Zielona Góra

Miasta - partnerzy
projektu
Wczujmy się w klimat”
NFOŚiGW, WIOŚiGW

Istotą działania jest nawiązywanie kontaktów i utrzymaniu pozytywnych relacji z różnymi podmiotami
w celu wymiany informacji oraz wzajemnego wsparcia podczas wdrażania Planu Adaptacji. Sieć
współpracy może być rozwijana przez włączanie innych miast realizujących Plany Adaptacji, lub
miast partnerskich, oraz interesariuszy zaangażowanych w realizację Planu Adaptacji w mieście.
Sieć może być organizacją nieformalną lub formalną, w zależności od przyjętych celów i
zdefiniowanych działań. Sieci nieformalne mogą funkcjonować w oparciu o cykliczne spotkania
pomiędzy instytucjami, organami i autorytetami w danym obszarze tematycznym. Zaleca się
włączanie do sieci rozpoznawalnych w społeczeństwie partnerów, jako liderów, którzy mają potencjał
do kierowania współpracą (kompetencje, rozpoznawalność, odpowiedzialność). Stosuje się różne
formy i stopnie zaangażowania partnerów. Możliwe jest włączenie niektórych interesariuszy jako
obserwatorów (rząd, banki, fundusze, jednostki administracyjne), którzy mogą zaoferować wsparcie
dla podejmowanych w mieście/ regionie działań.
Działanie organizacyjne
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Działania
Działanie 1.9. Dbałość o zdrowie i jakość
życia grup wrażliwych na zmianę klimatu,
w szczególności seniorów

Horyzont
czasowy

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
współpracujące

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

Urząd Marszałkowski,
instytucje i placówki
służby zdrowia

Działanie ma na celu wypracowanie systemowego podejścia do opieki nad grupami wrażliwymi, w
szczególności seniorami. W ramach działania przewiduje się stworzenie sieci dziennych domów
seniora i poszerzenie zakresu ich działalności o kwestie zachowań w sytuacjach wystąpienia
zagrożeń klimatycznych. Nieczynne obiekty w mieście mogą zostać adaptowane na tego rodzaju
placówki, a program zajęć może być wzbogacony o aspekty komunikacji międzypokoleniowej.
Przewiduje się także modernizację infrastruktury obiektów pomocy społecznej w celu poprawy
komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z tych placówek w warunkach zmian klimatu.
Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 1.10. Sukcesywne podnoszenie
standardu usług medycznych w zakładach
opieki zdrowotnej miasta

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

Urząd Marszałkowski,
NFZ,
instytucje i placówki
służby zdrowia

Celem jest podniesienie standardu usług w zakładach opieki zdrowotnej w celu poprawy komfortu i
bezpieczeństwa osób korzystających z tych placówek. Przewiduje się modernizację zakładów opieki
zdrowotnej miasta ukierunkowaną na ich dostosowanie do zmieniających się warunków
klimatycznych i uwzględniające postęp w medycynie.
Działanie organizacyjne i techniczne
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Cel strategiczny 2. Zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców na temat
zagrożeń klimatycznych i adaptacji do zmian klimatu
Zmiany klimatu przyczyniają się do wzrostu natężenia i częstotliwości ekstremalnych zjawisk, na które
mieszkańcy i służby miejskie muszą odpowiednio reagować. Sprawność reagowania zależy od
poziomu świadomości zagrożeń wśród społeczeństwa i pracowników instytucji biorących udział w
realizacji zarządzania miastem. Niezbędne są działania informacyjne, poprawiające świadomość
mieszkańców na temat skutków ekstremalnych zjawisk oraz o działających w mieście systemach
ostrzegania, które pozwolą na wypracowanie prawidłowych zachowań społeczeństwa w sytuacji
zagrożenia klimatycznego. Podniesienie świadomości na temat zagrożeń klimatycznych przełoży się
na aktywne włączania się społeczności lokalnych w działania adaptacyjne, zarówno te realizowane
indywidualnie jak i grupowo (instytucje, podmioty gospodarcze).
Działania

Horyzont
czasowy

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
współpracujące

Działanie 2.1. Powołanie w urzędzie
miejskim zespołu ds. edukacji ekologicznej

Do 2020 r.

Urząd Miasta
Zielona Góra

ZGK,
Urząd Marszałkowski,
Uniwersytet
Zielonogórski,
Centrum Edukacji
Ekologicznej,
organizacje
pozarządowe,
instytucje prowadzące
działania edukacyjne
np. Straż Pożarna,
Policja, Lasy
Państwowe

Zapewnienie efektywnej realizacji działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup mieszkańców
Zielonej Góry wymaga powołania w urzędzie miejskim zespołu ds. edukacji ekologicznej. Jednym z
priorytetowych zadań tego zespołu będzie opracowanie programu edukacji ekologicznej ujmującego
zagadnienia zmian klimatu, adaptacji do zmian z uwzględnieniem roli środowiska naturalnego, a
następnie efektywnego jego wdrażanie, poprzez różnorodne formy edukacji.
Działanie organizacyjne
Działanie 2.2. Opracowanie i wdrożenie
programu edukacji ekologicznej
zawierającego zagadnienia zmian klimatu,
adaptacji do tych zmian z uwzględnieniem
roli środowiska naturalnego

Do 2025 r.

Urząd Miasta
Zielona Góra

ZGK,
Urząd Marszałkowski,
UZ,
organizacje
pozarządowe,
instytucje prowadzące
działania edukacyjne
np. Straż Pożarna,
Policja, Lasy
Państwowe

Celem jest podniesienie świadomości mieszkańców na temat zagrożeń naturalnych wynikających z
ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, hydrologicznych i pochodnych, a także przekazanie
wiedzy o prognozowanych zmianach intensywności zjawisk klimatycznych oraz działaniach
adaptacyjnych podnoszących odporność miasta na zagrożenia klimatyczne, które mogą być
realizowane przez społeczności lokalne i osoby indywidualne (działania i postawy). Adresatami
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Horyzont
Podmiot
Podmioty
czasowy
odpowiedzialny
współpracujące
działań edukacyjnych będą mieszkańcy miasta, w tym grupy szczególnie narażone m.in. dzieci, i
osoby 65+.
Działania

Działanie organizacyjne i informacyjno-edukacyjne
Działanie 2.3. Przeprowadzenie kampanii
informacyjnych na temat skutków
ekstremalnych zjawisk pogodowych i
ochrony przed nimi, w tym dotyczącej
działających w mieście systemów
ostrzegania

Od 2020 r.
działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

Uniwersytet
Zielonogórski, Policja,
Straż Pożarna, Straż
Miejska, organizacje
pozarządowe, Urząd
Marszałkowski,
placówki oświatowe,
media lokalne,
ZWiK sp. z o.o.

W ramach działania planowane jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat skutków
ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, hydrologicznych i pochodnych, i ochrony przed nimi.
Kampania informacyjna będzie również dotyczyła działających w mieście systemów monitorowania,
ostrzegania i informowania o zagrożeniach naturalnych mogących występować w mieście.
Poruszone zostaną zagadnienia współpracy, współdziałania i wzajemnej pomocy w sytuacji
wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych.
Działanie informacyjno-edukacyjne
Działanie 2.4. Poszerzenie programu zajęć
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i programu
Klubów Seniora o edukację ekologiczną z
uwzględnieniem zagadnień dot. zmian
klimatu i adaptacji do tych zmian oraz
wzmocnienie systemu międzypokoleniowej
wymiany informacji

Od 2021 r.
działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Celem jest organizacja zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich na działającym na
obszarze miasta uniwersytecie trzeciego wieku na temat zagadnień dot. zmian klimatu i adaptacji do
tych zmian. Działanie przyczyni się do poszerzenia wiedzy słuchaczy, podwyższania jakości życia
osób starszych, integracji lokalnej społeczności wokół zagadnień adaptacyjnych oraz rozwijania
solidarności międzypokoleniowej.
Działanie informacyjno-edukacyjne
Działanie 2.5. Stworzenie jednolitego
systemu informacji o obiektach
przyrodniczych w mieście

Od 2020 r.
działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

RDOŚ, Urząd
Marszałkowski, Wody
Polskie, Wojewódzki
Konserwator Zabytków

Celem jest zgromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o obiektach przyrodniczych w
Zielonej Górze objętych ochroną prawną. To będzie kompendium wiedzy na temat obiektów
chronionych położnych na terenie miasta, dostępne dla mieszkańców i urzędników zarządzających
środowiskiem.
Działanie informacyjno-edukacyjne i techniczne
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Działania

Horyzont
czasowy

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
współpracujące

Działanie 2.6.Promowanie dobrych praktyk
w zakresie działań adaptacyjnych i
odpowiednich zachowań

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

Organizacje
pozarządowe

Działanie polega na wypromowaniu dobrych praktyk w zakresie adaptacji i odpowiednich zachowań,
które przyczyniają się do ograniczenia skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych. Popularyzacja
różnorodnych rozwiązań adaptacyjnych wśród mieszkańców, np. w zakresie zielono-błękitnej
infrastruktury, ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz zachęcenie do wdrażania
rozwiązań we własnych gospodarstwach domowych.
Działanie informacyjno-edukacyjne
Działanie 2.7. Prowadzenie działań
edukacyjnych promujących zachowania
proekologiczne sprzyjające np.
oszczędzaniu wody, zagospodarowaniu
wód opadowych, ograniczeniu niskiej
emisji, wykorzystaniu OZE, właściwej
gospodarce odpadami itp.

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

Organizacje
pozarządowe,
ZWiK sp. z o.o.,
WIOŚ, ZGK sp. z o.o.,
Urząd Marszałkowski,
Uniwersytet
Zielonogórski,
instytucje prowadzące
działania edukacyjne
np. Straż Pożarna,
Policja, Lasy
Państwowe

W ramach działania planowane jest przeprowadzenie akcji edukacyjnych na temat oszczędzania
wody, zagospodarowania wód opadowych, ograniczenia niskiej emisji, wykorzystania OZE, właściwej
gospodarki odpadami. Celem jest wypracowanie proekologicznych zachowań społeczeństwa w
zakresie wcześniej wymienionych obszarów.
Działanie informacyjno-edukacyjne
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Cel strategiczny 3. Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska termiczne
Ekstremalne zjawiska termiczne, tj. fale upałów, fale chłodów, oblodzenia, a także potęgowane
czynnikami termicznymi koncentracje zanieczyszczeń powietrza (inwersje, ozon), wpływają na
zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców Zielonej Góry oraz sprawność funkcjonowania miasta.
Zaplanowane działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu termicznego
mieszkańców, wpływając na zmniejszenie zagrożenia zdrowia i życia oraz wzrostu jakości życia w
mieście. Istotnym kierunkiem działań jest stosowanie rozwiązań wykorzystujących zasoby
przyrodnicze, w tym i wodne miasta oraz rozwiązań zapewniających odpowiedni komfort termiczny
przy jednoczesnym mniejszym zużyciu energii, które skutkuje ograniczeniu emisji zanieczyszczeń
powietrza.

Działania

Horyzont
czasowy

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
współpracujące

Działanie 3.1. Opracowanie koncepcji
architektoniczno-krajobrazowej zieleni
miejskiej uwzględniającej zwiększenie
zieleni w zwartej zabudowie, a także
odtwarzanie klinów zieleni wnikających do
centrum miasta

Do 2025 r.

Urząd Miasta
Zielona Góra

ZWiK sp. z o.o.,
ZGK sp. z o.o.,
Lasy Państwowe,
Wody Polskie,
Urząd Marszałkowski,
organizacje
pozarządowe

Koncepcja architektoniczno-krajobrazowa zieleni miejskiej będzie podstawą do wskazania terenów,
które mogą zostać przeznaczone pod zielono-błękitną infrastrukturę. Opracowanie koncepcji
wymaga zdiagnozowania stanu zieleni miejskiej, w tym analizy składu gatunkowego pod kątem
odporności na nadzwyczajne warunki atmosferyczne.
Działanie informacyjno-edukacyjne
Działanie 3.2. Rewitalizacja przestrzeni
publicznych miasta z uwzględnieniem
zielono-błękitnej infrastruktury na
rewitalizowanych terenach

Od 2020 r.

Urząd Miasta
Zielona Góra

Uniwersytet
Zielonogórski,
organizacje
pozarządowe,
Lasy Państwowe,
KZG,
ZGK sp. z o.o.

Działanie polega na wprowadzaniu do przestrzeni miejskiej, w szczególności o największej
intensywności zabudowy (w tym obszary intensywnej zabudowy blokowej), rozwiązań systemu
zielono-błękitnej infrastruktury: zielone skwery, zadrzewienia publiczne, zielone ściany i dachy,
ogrody kieszonkowe, fontanny, kurtyny wodne, w celu poprawy komfortu termicznego w silnie
zurbanizowanych obszarach. W ramach działania przewiduje się także wprowadzenie ułatwień dla
osób niepełnosprawnych i osób starszych. Działanie częściowo realizowane w rejonie Filharmonii
Zielonogórskiej, Wzgórza Winnego, Pl. Teatralnego. Działanie może być też realizowane w
przestrzeniach publicznych – m.in. w rejonie Parku Tysiąclecia, centrum miasta, osiedli z intensywną
zabudową blokową.
Działanie informacyjno-edukacyjne.
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Działania
Działanie 3.3. Wspieranie tworzenia
nowych nasadzeń, w tym wertykalnych,
oraz pielęgnacji zieleni w podwórkach

Horyzont
czasowy

Podmiot
odpowiedzialny

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

Podmioty
współpracujące
Właściciele i zarządcy
nieruchomości,
wspólnoty
i spółdzielnie
mieszkaniowe,
organizacje
pozarządowe,
ZGK sp. z o.o.,
ZGM,
Lasy Państwowe

Celem jest zmiana funkcjonalno-przestrzenna placów i podwórek m.in. przez wprowadzenie błękitnozielonej infrastruktury. Wsparcie uzyskają inicjatywy tworzenia zielonych podwórek, w tym ogrodów
wspólnotowych (społecznych), miejsc dla odpoczynku: łąki kwietne, ogrody wertykalne, winorośle i
winobluszcze, ogrody kieszonkowe i kubełkowe, ogrody deszczowe. Działanie może być realizowane
między innymi w centrum miasta (w tym w ramach konkursu „Moje Podwórko”) oraz na zespołach
wielorodzinnej zabudowy blokowej.
Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 3.4. Opracowanie Katalogu
dobrych praktyk w zakresie kształtowania
zielono-błękitnej infrastruktury (służącej
łagodzeniu niekorzystnych warunków
termicznych)

Do 2025 r.

Urząd Miasta
Zielona Góra

-

Celem jest upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców na temat zakładania/utrzymania ogrodów z
elementami błękitnej infrastruktury, z wykorzystaniem różnorodnej roślinności. Katalog dobrych
praktyk zawierający przykłady skutecznych działań w tworzeniu zielono-błękitnej infrastruktury będzie
inspiracją dla działań mieszkańców w tym obszarze.
Działanie organizacyjne i informacyjno-edukacyjne
Działanie 3.5. Modernizacja zarządzania
energią w budynkach; termomodernizacja
budynków

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

Właściciele i zarządcy
nieruchomości,
wspólnoty
i spółdzielnie
mieszkaniowe,
organizacje
pozarządowe
ZGM, KZG,
Elektrociepłownia,
spółki dysponujące
mediami

Finalnym celem działania jest ograniczenie niskiej emisji generowanej przez energetykę cieplną i
chłodniczą. Działania polega na zmniejszeniu energochłonności w kształtowaniu pożądanego
komfortu termicznego w pomieszczeniach.
Działanie techniczne
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Działania
Działanie 3.6. Poprawa warunków
podróży komunikacją zbiorową

Horyzont
czasowy

Podmiot
odpowiedzialny

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

Podmioty
współpracujące
MZK

Propozycje rozwiązań poprawiających komfort podróży komunikacją zbiorową w ekstremalnych
warunkach termicznych obejmują: zainstalowanie klimatyzatorów w autobusach; w przypadku bardzo
silnych mrozów rozważenie ogrzewanych wiat przystankowych; zadaszenie wiat przystankowych;
dodatkowo "zielone" przystanki; elektroniczne tablice informujące o czasie przyjazdu autobusu a
także o możliwych utrudnieniach; zadaszenie stacji rowerowych; zacienie pętli autobusowych;
zadaszanie/zacienie miejsc parkingowych.
Działanie organizacyjne i techniczne

Cel strategiczny 4. Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska
hydrologiczne (opady nawalne, powodzie/podtopienia i susza) oraz anemometryczne
(silny wiatr) i wyładowania atmosferyczne
Wzrost natężenia i częstości występowania ekstremalnych zjawisk hydrologicznych,
anemometrycznych i wyładowań atmosferycznych ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo
mieszkańców i sprawność funkcjonowania miasta Zielona Góra. Wobec tych zagrożeń klimatycznych
konieczne jest wprowadzenie działań, które usprawniają funkcjonowanie ekosystemu miejskiego w
sytuacjach ekstremalnych i złagodzą skutki intensywnych zjawisk klimatycznych. Prognozowanie
zagrożeń klimatycznych przyczyni się do zminimalizowania skutków powodzi miejskich, zwiększy
bezpieczeństwo mieszkańców oraz usprawni proces zarządzania ryzykiem klimatycznym.
Wprowadzenie systemu optymalizacji zużycia wody w mieście oraz tworzenie warunków
umożliwiających retencjonowanie wód opadowych w miejscu ich występowania, obniży wrażliwość
miasta na powodzie miejskie i susze. Odpowiednio realizowane inwestycje w zakresie zielonobłękitnej infrastruktury wspomagać będą system gospodarki wodami opadowymi. Odpowiednia
pielęgnacja zieleni miejskiej poprawi stan bezpieczeństwa mieszkańców oraz mienia przed skutkami
silnego wiatru.

Działania
Działanie 4.1. Zagospodarowanie wód
opadowych na terenie miasta

Horyzont
czasowy
Od 2020 r.
działanie
ciągłe

Podmiot
odpowiedzialny
Urząd Miasta
Zielona Góra

Podmioty
współpracujące
ZWiK sp. z o.o., Wody
Polskie,
Urząd Marszałkowski,
GDDiK

Kompleksowe działanie obejmujące: opracowanie programu odprowadzania wód deszczowych dla
obszaru miasta, modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej i jej rozbudowę, budowę urządzeń
podczyszczających i zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję (budowa zbiorników
retencyjnych) lub ich wykorzystanie w miejscu powstawania opadu, np. do podlewania obszarów
zieleni; stworzenie kompleksowego systemu odbioru, retencji i zagospodarowania wód deszczowych.
Obserwacje zmian poziomów wody w ramach zadania pn. „Dokumentacja hydrogeologiczna
określająca warunki wodne w rejonie zbiegu ulic Dąbrowskiego i Batorego oraz Lisowskiego
obejmująca:
 opracowanie projektu robót geologicznych,
 wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych obejmujących 8 wierceń i instalowanie
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Działania

Horyzont
czasowy

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
współpracujące

piezometrów,
 opracowanie
dokumentacji
hydrogeologicznej
opartej
na
wykonanych
robotach
hydrogeologicznych z ich interpretacją”
Rozpoznane zostaną uwarunkowania hydrogeologiczne, litologiczne i przyrodnicze dla stworzenia
retencji (powierzchniowej i gruntowej) z wykorzystaniem istniejących cieków, w tym cieku Śląska
Olcha. W ramach działania może być realizowana budowa zbiornika (zbiorników) retencyjnego na
tym cieku.
Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 4.2. Budowa systemu zieleni
miejskiej i wód (zielono-błękitnej
infrastruktury) z wykorzystaniem zasobów
naturalnych

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

ZWiK sp. z o.o., ZGK
sp. z o.o.,
KZG,
Lasy Państwowe,
Wody Polskie,
Urząd Marszałkowski,

Działanie ma na celu budowę systemu zieleni miejskiej i wód (zielono-błękitnej infrastruktury) z
wykorzystaniem zasobów naturalnych, tj. wprowadzanie różnych sposobów zagospodarowania wód
opadowych na terenie własnej nieruchomości: ogrody deszczowe, małe zbiorniki retencyjne, place
deszczowe, rozwiązania tzw. zielonej architektury (parkingi, dachy, ogrody wertykalne).
Wykorzystany zostanie naturalny potencjał Doliny Gęśnika, Doliny Złotej Łączy dla odpowiedniego
zagospodarowania wód opadowych z sąsiadujących terenów zainwestowanych.
Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 4.3. Retencja i rozsączanie wód
z terenów komunikacyjnych i włączenie
wymagań w tym zakresie do nowych i
realizowanych inwestycji

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

GDDKiA,
ZWiK sp. z o.o.

Celem jest powszechne stosowanie rozwiązań umożliwiających lokalną retencję i rozsączanie wód
opadowych z terenów komunikacyjnych. Gwarancją stosowania takich technik będzie włączenie
wymagań w tym zakresie do nowych i realizowanych inwestycji.
Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 4.4. Opracowanie systemu
prognoz stanu wody w kanalizacji
deszczowej i ogólnospławnej

Od 2020 r.
działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

ZWiK sp. z o.o.

Celem jest stworzenia systemów prognozowania obciążenia systemu kanalizacyjnego związanego z
intensywnymi opadami. Jednym z elementów systemu prognoz jest monitoring sieci kanalizacyjnej
deszczowej i ogólnospławnej obejmujący kontrolę wysokości opadów za pomocą deszczomierzy
oraz przepływów i napełnień w kanale przez przepływomierze ściekowe. Poza bieżącym
monitoringiem sieci kanalizacyjnej znaczenie mają także okresowe inspekcje kanałów przez
pracowników przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Zebrane dane na temat przepływów
panujących w głównych kolektorach kanalizacyjnych miasta umożliwi prognozowanie stanu wody w
sieci w oparciu o warunki bezopadowe, deszczowe, awaryjne lub inne możliwe do wystąpienia (np.
uszczelnienie kolejnej powierzchni zlewni). Określone zostaną wartości progowe opadów, przy
których kanalizacja może zostać nadmiernie obciążona.
Działanie techniczne i organizacyjne
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Działania
Działanie 4.5.Zakładanie, urządzanie,
odtwarzanie oraz pielęgnacja pasów
zieleni w pasach drogowych z
uwzględnieniem różnorodności
biologicznej i włączenie wymagań w tym
zakresie do nowych i realizowanych
inwestycji

Horyzont
czasowy

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
współpracujące

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

ZGK Sp z o.o,
GDDKiA,
KZG

Celem działania jest zakładanie i utrzymanie zieleni w pasie izolacyjnym oddzielającym jezdnię od
chodnika. Obsadzanie ulic roślinnością, zwłaszcza wysoką i zwartą, poprawia mikroklimat, zmniejsza
stopień zanieczyszczenia powietrza, reguluje odpływ wód opadowych i poprawia jakości wód
gruntowych. Najskuteczniejsze są wielowarstwowe nasadzenia roślinności z udziałem drzew,
krzewów i roślin zielnych, w tym gatunków zimozielonych.
Działanie techniczne
Działanie 4.6.Zachowanie i rewaloryzacja
cieków i zbiorników wodnych jako
elementów kompleksowej zielono-błękitnej
infrastruktury służącej odprowadzaniu,
oczyszczaniu i retencji (powierzchniowej
lub podziemnej) nadmiaru wód
deszczowych i roztopowych z otaczających
terenów

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

ZWiK sp. z o.o.,
Urząd Marszałkowski,
Wody Polskie

Kształtowanie miejskich terenów zieleni urządzonej, wraz z obecnymi w niej zbiornikami i ciekami
wodnymi w celu zwiększenie udziału zielono-błękitnej infrastruktury w przestrzeni miejskiej. Działanie
obejmuje ochronę i rewaloryzację cieków i zbiorników wodnych . W ramach rewaloryzacji przewiduje
się powstanie stref rekreacyjnych dla mieszkańców (np. plac zabaw, wodny plac zabaw, boisko do
siatkówki plażowej). Obszar działań to między innymi cieki i zbiorniki: Wagmostaw, Gęśnik, Złota
Łącza, Pustelnik, Dłubnia oraz sieć hydrograficzna w dolinie Śląskiej Ochli (jak w działaniu 4.1).
Działanie techniczne
Działanie 4.7.Działania ukierunkowane na
zwiększenie retencji gruntowej wód
deszczowych w lokalnych zlewniach

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

Inwestorzy

Istotą działania jest ochrona terenów niezasklepionych (terenów przepuszczalnych), w tym gleb
miejskich przed presją inwestycyjną oraz kształtowanie w przestrzeni miejskiej systemów bioretencji,
czyli powierzchni chłonnych i retencyjnych z zastosowaniem roślinności. Przykładem takich
rozwiązaniach w przestrzeni publicznej są ogrody deszczowe, pasaże roślinne, dachy zielone.
Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 4.8.Zapewnienie ciągłości
dostaw wody w okresie występowania
ekstremalnych zjawisk pogodowych
(susze, ulewy, burze itp.)

Działanie
ciągłe

ZWiK sp. z o.o.

-

Podstawowy zakres działania obejmuje utworzenie i remont ujęć wód pitnych oraz utworzenie stref
ochronnych dla tych ujęć. Ponadto przewiduje się budowę studni wody podziemnej.
Działanie organizacyjne i techniczne
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Działania

Horyzont
czasowy

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
współpracujące

Działanie 4.9.Rozbudowa i modernizacja
sieci wodociągowej uwzględniająca
optymalizację zużycia i dystrybucji wody w
mieście

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

-

ZWiK sp. z o.o.

Działanie polega na rozbudowie i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych pod kątem poprawy
parametrów wody uzdatnianej i poprawy gospodarki na tych obiektach. Działanie również obejmuje
modernizację indywidualnych instalacji wodociągowych oraz wymianę urządzeń na wodo oszczędne.
Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 4.10.Modernizacja obiektów i
urządzeń związanych z odprowadzaniem i
oczyszczaniem ścieków wraz z ich
hermetyzacją oraz zabezpieczeniem
dostaw energii elektrycznej do obiektów
gospodarki ściekowej

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

-

ZWiK sp. z o.o.

Celem działania jest modernizacja przepompowni miejskich oraz modernizacja oczyszczalni pod
kątem poprawy jej energochłonności i optymalizacji procesów technologicznych.
Działanie techniczne
Działanie 4.11.Budowa systemu
monitoringu opadów atmosferycznych w
poszczególnych zlewniach miasta

Do 2025 r.

Urząd Miasta
Zielona Góra

-

ZWiK sp. z o.o.

Celem jest budowa systemu monitoringu opadów atmosferycznych w zlewniach miasta (Łącza,
Gęślik, Dłubnia, Pustelnik) z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. To działanie będzie
obejmowało opracowanie projektu, montaż i uruchomienie zdalnego systemu monitoringu opadów
we wskazanych miejscach pomiarowych na terenie zlewni. W kolejnym etapie przewiduje się
weryfikację poprawności prowadzonych pomiarów. Dane meteorologiczne rejestrowane przez
system, które będą gromadzone w bazie danych, zostaną wykorzystane do analiz
czasoprzestrzennego rozkładu opadów atmosferycznych w Zielonej Górze.
Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 4.12. Sporządzenie
(opracowanie) programu melioracji miasta
w oparciu o istniejący system; ujęcie tego
zagadnienia w działaniach promocyjnych i
edukacyjnych

Do 2025 r.

Urząd Miasta
Zielona Góra

Urząd Marszałkowski,
Wody Polskie

ZWiK sp. z o.o.

Działanie obejmuje opracowanie programu utrzymania i rozbudowy systemu melioracji miasta w celu
stałej poprawy sieci odwodnieniowej na terenie miasta. W ramach działania przewiduje się
prowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnych dot. roli systemu melioracji miejskiej w
zagospodarowaniu wody na obszarze miasta.
Działanie organizacyjne i informacyjno-edukacyjne
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Działania

Horyzont
czasowy

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
współpracujące

Działanie 4.13.Rozdzielenie kanalizacji
ogólnospławnej na kanalizację deszczową
i sanitarną

Do 2025 r.

Urząd Miasta
Zielona Góra

-

ZWiK sp. z o.o.

Celem działania jest przebudowa systemu kanalizacji ogólnospławnej polegająca na rozdzieleniu
kanalizacji na kanalizację deszczową i sanitarną. Działanie będzie realizowane w zasięgu
funkcjonowania kanalizacji ogólnospławnej.
Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 4.14. Pielęgnowanie i stałe
utrzymywanie wałów
przeciwpowodziowych Odry

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra,
Wody Polskie

Urząd Marszałkowski

Celem działania jest utrzymanie w należytym stanie wałów przeciwpowodziowych na Odrze.
Działanie techniczne
Działanie 4.15. Prowadzenie pielęgnacji
zieleni miejskiej poprawiającej stan
bezpieczeństwa mieszkańców

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

-

Działanie ma służyć zapobieganiu zagrożenia mieszkańców oraz mienia przed skutkami wichur.
Usunięcie drzew spowodowane potrzebami bezpieczeństwa będzie kompensowane wprowadzaniem
nowych nasadzeń, gatunków odpornych na silny wiatr.
Działanie techniczne
Działanie 4.16. Zabezpieczenie konstrukcji
(np. dachów) w obiektach publicznych

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

-

Działanie ma służyć zapobieganiu zagrożenia mieszkańców oraz mienia przed skutkami wichur.
Działanie techniczne
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Cel strategiczny 5. Poprawa jakości środowiska w warunkach zmian klimatu
Stan środowiska miejskiego jest czynnikiem wpływającym na skalę negatywnych konsekwencji zmiany
klimatu, Zanieczyszczenie środowiska oznacza zwiększoną presje wywieraną przez zjawiska
klimatyczne na mieszkańców miasta, zwłaszcza grupy szczególnie wrażliwe. Konieczna jest poprawa
jakości środowiska poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z koncentracją zanieczyszczeń
powietrza w celu zapewnienia mniejszego narażenia zdrowia mieszkańców.
Działania
Działanie 5.1.Planowanie i ochrona
obszarów generowania
świeżego/chłodnego powietrza i korytarzy
wentylacji na obszarach zurbanizowanych

Horyzont
czasowy

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
współpracujące

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

-

Celem jest zabezpieczenie systemu przewietrzania miasta (w tym obszarów generowania
świeżego/czystego powietrza) w planach zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP i MPZP)
poprzez wskazanie sposobu zagospodarowania terenów tworzących taki system, a także weryfikacja
i aktualizacja pod tym względem istniejących dokumentów planistycznych. Przewiduje się także
eliminację (na ile to możliwe) barier utrudniających swobodny przepływ powietrza i nie dopuszczanie
do wprowadzania takich barier (głównie określonych typów zabudowy) na terenach tworzących
system przewietrzania miasta. Ponadto zamierza się wprowadzić ograniczenie uszczelniania podłoża
gruntowego oraz utrzymać maksymalny udział powierzchni biologicznie czynnej, pokrytej zielenią lub
wodami. Obszar działań to w szczególności: Dolina Gęśnika, oraz Dolina Złotej Łączy (Złotego
Potoku) na zachód od centrum miasta (planistyczne lub prawno-planistyczne zabezpieczenie klina
przewietrzającego).
Działanie organizacyjne
Działanie 5.2.Rozwój systemu
niskoemisyjnego transportu miejskiego z
ukierunkowaniem na transport elektryczny

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra,
MZK

-

Głównym celem jest wymiana pojazdów w transporcie miejskim na pojazdy spełniające wyższe
normy emisyjne, w tym przewiduje się sukcesywne zwiększanie udziału pojazdów elektrycznych. Z
tego względu konieczna będzie budowa infrastruktury dla elektromobilności (stacje doładowania
pojazdów elektrycznych; specjalne miejsca do parkowania) oraz wprowadzenie zachęt do
korzystania z samochodów elektrycznych (obniżone opłaty za parkowanie). W ramach działania
możliwe jest wydzielenie pasów jezdni dla komunikacji publicznej (buspasy) oraz zwiększenie
częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej.
Działanie organizacyjne i techniczne.
Działanie 5.3.Budowa systemu
Inteligentnego Zarządzania Transportem
na terenie miasta Zielona Góra

Do 2030 r.

Urząd Miasta
Zielona Góra,
MZK

-

Działanie polega na przeprowadzeniu zmian w zarządzaniu transportem na terenie miasta z
wykorzystaniem różnorodnych technologii służących zwiększeniu efektywności transportu
miejskiego. Przewiduje się stosowanie wielu rozwiązań, np. wprowadzenie tzw. zielonej fali,
zastosowanie ułatwień dla komunikacji miejskiej, ustalenie tzw. zintegrowanych centrów
przesiadkowych obejmujących transport drogowy i kolejowy.
Działanie organizacyjne i techniczne
Działanie 5.4.Promocja, budowa i

Działanie

61

Urząd Miasta

-

Działania

Horyzont
czasowy
ciągłe

modernizacja systemu ścieżek rowerowych
i ciągów pieszych

Podmiot
odpowiedzialny
Zielona Góra

Podmioty
współpracujące

Kompleksowe działanie obejmujące: budowę i wytyczenie nowych ścieżek rowerowych oraz
modernizację istniejących; tworzenie stref komunikacji rowerowej w obszarach zabudowy miejskiej;
budowę bezpiecznych i zadaszonych parkingów dla rowerów; wprowadzanie usługi rowerów
miejskich; promocję roweru, jako codziennego środka transportu.
Działanie techniczne i informacyjno-edukacyjne
Działanie 5.5.Sukcesywna wymiana
elementów sieci ciepłowniczej na
preizolowane; wymiana zdewastowanej
izolacji termicznej oraz rozbudowa systemu
ciepłowniczego i podłączanie nowych
obiektów do sieci ciepłowniczej na nowe
obszary miasta; budowa, rozbudowa i
modernizacja sieci ciepłowniczej w
kierunku możliwości produkcji chłodu

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra,
Elektrociepłowni
a Zielna Góra

-

Działanie polega na wsparciu inicjatyw ukierunkowanych na zwiększenie efektywności
energetycznej. W ramach tego działania są planowane: wymiana sieci ciepłowniczej na preizolowaną
i wymiana zdewastowanej izolacji termicznej; rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego na
nowe obszary miasta i podłączenie nowych obiektów do sieci ciepłowniczej; budowa, rozbudowa i
modernizacja sieci cieplnej z możliwością produkcji chłodu.
Działanie techniczne
Działanie 5.6. Promowanie i wspieranie
korzystania z energii z instalacji OZE (w
tym fotowoltaika); zmiana SUiKZP
uwzględniająca wyznaczenie terenów
produkcji energii odnawialnej

Działanie
ciągłe

Urząd Miasta
Zielona Góra

Urząd
Marszałkowski,
NFOŚiGW,
właściciele i
zarządcy
nieruchomości
Uniwersytet
Zielonogórski

Działanie polega na promowaniu i wsparciu inicjatyw ukierunkowanych na większe użytkowanie
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach tego działania będzie wspierane
użytkowanie energii z instalacji OZE oraz wprowadzone zostaną zmiany w Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzględniające wyznaczenie terenów produkcji
energii odnawialnej o mocy powyżej 100kW. Przy planowaniu rozwoju i wsparciu inwestycji z zakresu
instalacji OZE uwzględniane będą kryteriach ochrony zasobów przyrodniczych.
Działanie organizacyjne i informacyjno-edukacyjne
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8. Wdrażanie
Planu Adaptacji
Plan Adaptacji jest narzędziem innowacyjnego i kreatywnego
kształtowania miejskiej polityki ukierunkowanej na podnoszenie odporności miasta
na zachodzące w środowisku procesy spowodowane zmianami klimatu.
Za wdrażanie Planu Adaptacji odpowiadać będzie samorząd gminny we współpracy
z interesariuszami – instytucjami i mieszkańcami. Skuteczne wdrażanie Planu
wymagać będzie dostosowania istniejących już mechanizmów i obowiązujących
rozwiązań zarządzania do wymogów implementacji polityki adaptacyjnej. Wskazane
jest rozwijanie współpracy z mieszkańcami Zielonej Góry oraz podmiotami polityki
miejskiej – zarządcami infrastruktury, organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami.

8.1. PODMIOTY WDRAŻAJĄCE
Wdrażanie Planu Adaptacji jest procesem wymagającym zaangażowania wielu podmiotów
zarządzających miastem oraz działających w mieście. Do wdrożenia Planu Adaptacji wykorzystane są
istniejące ramy instytucjonalne realizacji polityki rozwoju Miasta, a koordynacja nad realizacją planu
działań adaptacyjnych powierzona zostaje dla Biura Ochrony Środowiska.
Ze względu na horyzontalny charakter adaptacji wdrażanie Planu Adaptacji odbywać się będzie
poprzez komunikację i kooperację między zaangażowanymi podmiotami.
Przedstawiciele zaangażowanych podmiotów brali udział w procesie tworzenia Planu Adaptacji
uczestnicząc w cyklicznych warsztatach i spotkaniach roboczych. Wśród kluczowych podmiotów
zaangażowanych w realizację Planu Adaptacji należy wymienić Urząd Miasta Zielona Góra
reprezentowany przez przedstawicieli wydziałów:
 Biuro Ochrony Środowiska,
 Biuro Urbanistyki i Planowania,
 Biuro Administracji Budowlanej,
 Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat,
 Biuro Geodezji i Katastru,
 Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami,
 Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej.
Pozostałe podmioty zaangażowane w realizację Planu Adaptacji to:
 Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.,
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.,
 Państwowa Straż Pożarna w Zielonej Górze.
Wdrożenie Planu Adaptacji wymaga udziału mieszkańców Zielonej Góry oraz organizacji społecznych,
w szczególności działających na rzecz ochrony środowiska oraz wykluczonych grup społecznych.
Należy także oczekiwać włączenia w adaptację środowiska naukowego i przedsiębiorców –
uwzględnienie ryzyka związanego ze zmianami klimatu w rozwoju badań naukowych oraz w
planowaniu strategicznym i finansowym w przedsiębiorstwach mogą przyczynić się do lepszego
wdrożenia Planu Adaptacji.

8.2. KOSZTY WDROŻENIA PLANU ADAPTACJI
Plan Adaptacji wyznacza ramy dla polityki adaptacyjnej miasta, której koszty – odnoszące się do
osiągnięcia celu nadrzędnego Planu Adaptacji, jakim jest poprawa odporności miasta na zmiany
klimatu – są trudne do oszacowania. Niektóre z działań są dostatecznie sprecyzowane dla
oszacowania kosztów ich wdrożenia, dla niektórych natomiast koszty powinny być wskazane po
określeniu zakresu planowanych prac. Dotyczy w szczególności działań technicznych, które ważą na
kosztach wdrażania Planu Adaptacji.
Szacunkowy koszt wdrożenia Planu Adaptacji wynosi 465 050 000 zł. W przypadku działań, których
zakres inwestycji wymaga uszczegółowienia, w szacunkach uwzględniono wieloletnie prognozy
finansowe budżetu miasta i przyjęto maksymalną kwotę, jaką miasto może przeznaczyć na realizację
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tego typu działań, przy czym na kwotę tę składają się środki z budżetu miasta oraz środki zewnętrzne,
które miasto może pozyskiwać. Niedostateczna wiedza o projektach oraz długofalowość działań
adaptacyjnych i wiążącą się z nią niepewność co do wysokości nakładów i możliwości pozyskania
środków, powodują, że nie jest możliwe wskazanie precyzyjnych kosztów wdrożenia Planu Adaptacji,
a przedstawioną wartość należy traktować jako szacunkową.

8.3. MOŻLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Plan Adaptacji może być finansowany ze funduszy Unii Europejskiej i współpracy UE z innymi krajami,
środków krajowych i regionalnych. UE finansuje adaptację do zmian klimatu za pomocą szerokiej
gamy instrumentów. W „Wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020” zagwarantowano, że co
najmniej 20% budżetu europejskiego to wydatki związane z klimatem, a działania związane
z przystosowaniem do zmian klimatu są włączone do wszystkich głównych programów UE. Planując
kolejny budżet, UE uwzględnia potrzeby finansowe adaptacji do zmian klimatu w jeszcze większym
stopniu niż w obecnej perspektywie finansowej. Do osiągnięcia celów klimatycznych KE
zaproponowała wskaźnik wydatków klimatycznych na poziomie 25% budżetu 2021–2027.
W odniesieniu do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oczekuje się,
że aż 30% całkowitej puli środków EFRR będzie przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych. W
odniesieniu do projektów wspieranych z Funduszu Spójności (FS) wskaźnik ten wynosi 37%. Aby
zoptymalizować wykorzystanie funduszy wspierających inwestycje w ochronę środowiska, należy
zapewnić synergię z Programem działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), w szczególności za
pomocą strategicznych programów zintegrowanych realizowanych w ramach tego programu oraz
strategicznych projektów przyrodniczych.
Polityka spójności będzie uwzględniała tylko 5 pierwszych lat planowania inwestycji, następnie
prowadzone będą badania w ramach szczegółowej oceny środowiskowej i na jej podstawie w roku
2025 wprowadzane będą korekty. Taki system pozwoli na większa elastyczność w reagowaniu na
nieprzewidziane wydarzenia i nowe priorytety.
Plan adaptacji pozostaje w zgodności z calami polityki UE w nowej perspektywie planowania budżetu
UE. Cel tej polityki „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu
czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu
1
zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem”
będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
 promowanie środków na rzecz efektywności energetycznej,
 promowanie odnawialnych źródeł energii,
 rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania na
szczeblu lokalnym,
 wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i
odporności na klęski żywiołowe,
 wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej,
 wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
 sprzyjanie bioróżnorodności i rozwojowi zielonej infrastruktury w środowisku miejskim oraz
zmniejszanie zanieczyszczenia.

1

Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji,
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz. COM(2018) 375
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2

Wspólne przepisy dotyczące funduszy europejskich dla realizacji wymienionego powyżej celu
określają szereg zakresów interwencji, wśród których znaczna część bezpośrednio dotyczy działań
adaptacyjnych. Dla tych działań współczynnik do obliczania wsparcia na cele związane ze zmianami
klimatu ustalono na poziomie 100%. Są to przede wszystkim obszary wsparcia takie jak:
 środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami
związanymi z klimatem dotyczące: powodzi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym
zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów
zarządzania klęskami i katastrofami)
 środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami
związanymi z klimatem dotyczące: pożarów, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w
tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów
zarządzania klęskami i katastrofami)
 środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami
związanymi z klimatem dotyczące: innych, np. erozji i susz, oraz zarządzanie ryzykiem w tym
zakresie (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do
celów zarządzania klęskami i katastrofami)
a ponadto także działania związane z funkcjonowaniem miast w warunkach zmian klimatu:
 renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia
 renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia
 wsparcie dla przedsiębiorstw, które świadczą usługi stanowiące przyczyniające się do
gospodarki niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu
 energia odnawialna: wiatrowa, słoneczna, z biomasy, morska i inne rodzaje energii
odnawialnej (w tym energia geotermalna)
 inteligentne systemy dystrybucji energii o średnim i niskim napięciu (w tym inteligentne sieci i
systemy TIK) oraz związane z nimi składowanie
 wysokosprawna kogeneracja, systemy ciepłownicze i chłodnicze.
Aby zoptymalizować wykorzystanie funduszy wspierających inwestycje w ochronę środowiska, należy
zapewnić synergię z Programem działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), w szczególności za
pomocą strategicznych programów zintegrowanych realizowanych w ramach tego programu oraz
strategicznych projektów przyrodniczych.
Program LIFE to instrument finansowy UE poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z
dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego celem jest wdrażanie i realizacja unijnej polityki w
zakresie środowiska i klimatu, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów
dotyczących środowiska w tym bioróżnorodności. Program przewiduje dofinansowanie do 55% ze
środków KE. Dodatkowo w Polsce istnieje możliwość pozyskania do 35% dofinansowania ze środków
NFOŚiGW. Finansowane projekty dzielą się na realizacyjne oraz informacyjno-edukacyjne. Dla tych
pierwszych „rekomendowana” kwota dofinansowania jednego projektu to około 3 mln euro, dla drugich
około 1 mln euro (bez oficjalnego limitu). Należy jednak zaznaczyć, że bardzo ważnym kryterium
programu LIFE jest spełnienie wymagań demonstracyjności, innowacyjności lub najlepszych praktyk
wg. rozumienia projektu LIFE. Z programu LIFE w bardzo ograniczonym zakresie współfinansowane
są działania związane z infrastrukturą. Rolę Krajowego Punktu Kontaktowego pełni NFOŚiGW.
Planowany nowy program LIFE na lata 2021-2027 to także więcej inwestycji w środowisko i działania
w dziedzinie klimatu. Wzmocniony program LIFE przyczyni się do wprowadzania w życie prawa
2

Jak wyżej.
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ochrony środowiska oraz szybszego przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Komisja
Europejska zamierza przeznaczyć 5,450 mld euro w latach 2021-2027 na projekty wspierające
ochronę środowiska i działania w dziedzinie klimatu. Oznacza to wzrost finansowania o 1,950mld
euro. Nowy program LIFE odegra znaczącą rolę w rozwijaniu inwestycji w działania w dziedzinie
klimatu i czystej energii w całej Europie. Efektywność energetyczna i wykorzystanie energii
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych na niewielką skalę mają być impulsem dla obywateli i
przedsiębiorców, którzy staną się inicjatorami zmian na rzecz niskoemisyjności.
Nowy program poza tymi dwiema głównymi dziedzinami działania – środowisko i klimat- obejmował
będzie cztery podprogramy.
 Przyroda i różnorodność biologiczna (2,150 mld euro)- będzie obejmował wsparcie dla
standardowych działań na rzecz opracowywania , stosowania i propagowania najlepszych
praktyk związanych z przyrodą i różnorodnością biologiczną, jak również dla strategicznych
programów ochrony przyrody
 Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia (1,350 mld euro) – działania przyczynia się
do osiągniecia głównych celów polityki UE, jak przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
do ochrony i poprawy jakości powietrza i wody.
 Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej (0,950mld euro)- działania przyczynia
się do wdrożenia ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030r. i realizacji zobowiązań Unii
wynikających z porozumienia paryskiego w sprawie zmiany klimatu.
 Przejście na czystą energię (1 mld euro)- program dotyczy przejścia na czystą energię
służącą budowaniu zdolności pobudzania inwestycji, wspieraniu działań politycznych
skoncentrowanych na efektywności energetycznej i energii wytwarzanej na niewielka skalę ze
źródeł odnawialnych, które przyczynią się do łagodzenia zmian klimatu oraz realizowania
celów związanych z ochroną środowiska.
Program ma zapewnić większą elastyczność w celu uwzględnienia nowych i kluczowych priorytetów w
miarę pojawiania się w okresie trwania programu.
Horyzont 2020 jest to program finansujący głównie badania, ale także innowacje w dziedzinie klimatu,
środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowcami (Climate Action, Environment, Resource
Efficiency and Raw Materials). Budżet programu wynosi 3 081,1 mln euro. Program posiada oś
priorytetową: „Budowa nisko-emisyjnej przyszłości, odpornej na zmiany klimatu: Działania klimatyczne
w ramach porozumienia paryskiego”. W ramach obszaru zostaną sfinansowane badania i innowacje,
które uwzględniają m.in: walkę ze zmianami klimatycznymi i przygotowanie do nich, ochronę
środowiska, zrównoważone wykorzystanie surowców, wody itp., zapewnienie zrównoważonych
dostaw surowców (nie energetycznych i nie związanych z rolnictwem), stworzenie wszechstronnych i
zrównoważonych systemów obserwacji i zbierania informacji o środowisku. Projekty te wymagają
przeprowadzania badań wskazujących sukces zastosowanych rozwiązań oraz szerokiego grona
partnerów z kilku krajów Unii Europejskiej.
Nowa edycja Programu Ramowego Unii Europejskiej na lata 2021-2027 - Horizon Europe rusza
od 1 stycznia 2021 roku. Budżet programu finansującego badania i innowacje wyniesie blisko 100 mld
euro czyli o 20 mld euro więcej niż poprzedni program ramowy Horyzont 2020. Horizon Europe
bezpośrednio wspiera badania dotyczące wyzwań społecznych i wzmacnia potencjał technologiczny i
przemysłowy. W ramach programu realizowane będą strategiczne priorytety UE, takie jak realizacja
postanowień porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu, czy też zmierzenie się z globalnymi
wyzwaniami wpływających na jakość życia mieszkańców Unii Europejskiej. Komisja Europejska
zamierza przeznaczyć 35% budżetu programu na działania związane ze zmianami klimatu. Na
Priorytet Climate, Energy and Mobility, należący do Filara II (Global Challenges and Industrial
Competitiveness) – przeznaczono 15 mld euro.
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Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) to instrumenty bezzwrotnej pomocy zagranicznej
przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein. W rozpoczynającej się III edycji tych funduszy w
perspektywie 2014–2021 ustanowiono dla Polski 12 programów. Po raz pierwszy mogą być składane
wnioski na projekty dotyczące zmian klimatu w ramach programu środowisko, energia i zmiany
klimatu, na który przeznaczono największą alokację środków, czyli 140 mln euro, przy
współfinansowaniu krajowym na poziomie ok. 24,7 mln euro. Operatorem tego programu jest
Ministerstwo Środowiska przy wsparciu NFOŚiGW. Pierwsze nabory wniosków mogą rozpocząć się
na początku 2019 r. po określeniu szczegółowych obszarów wsparcia finansowego oraz zasad
prowadzenia naboru wniosków. W poprzednich edycjach dominowały projekty dotyczące
termomodernizacji.
W Polsce adaptacja do zmian klimatu pozostaje głównym obszarem wsparcia finansowego.
Ministerstwo Środowisko deklaruje, że polityka adaptacyjna w miastach będzie kontynuowana, także
za pomocą instrumentów finansowych. Działania adaptacyjne będą mogły być finansowanie z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

8.4. MONITORING REALIZACJI PLANU ADAPTACJI
Plan Adaptacji podlega cyklicznemu przeglądowi. Monitorowanie stanu realizacji działań określonych
w Planie Adaptacji będzie stanowić źródło informacji na temat postępu realizacji zaplanowanych
działań. Monitorowanie realizacji działań adaptacyjnych powierza się dla Biura Ochrony Środowiska.
Ocena postępu realizacji Planu będzie dokonywana co dwa lata na podstawie zebranych informacji,
które przedstawiono w tabeli 4.
Tab. 4. Informacja o przebiegu realizacji Planu Adaptacji w okresie sprawozdawczym
Liczba działań
Kategoria
działań

zainicjowanych

zaplanowanych

realizowanych

zrealizowanych

Łączny koszt
prowadzonych działań
[zł]

Koszty
poniesione
z
własnego
budżetu [zł]

Źródła
pozyskanych
zewnętrznych
środków
finansowych [zł]

Działania
edukacyjne
i informacyjne
Działania
organizacyjne
Działania
techniczne

W oparciu o informacje przekazane przez podmioty odpowiedzialne za wdrażanie działań
adaptacyjnych, raz na dwa lata przygotowywany jest raport z wdrażania Planu Adaptacji. Raport ten
zawiera podstawowe informacje o zainicjowanych, przygotowanych, realizowanych działaniach
adaptacyjnych prowadzonych w okresie sprawozdawczym. Po zatwierdzeniu raportu przez
Prezydenta Miasta Zielona Góra będzie on udostępniony w sposób umożliwiający opinii publicznej
zapoznanie się z jego treścią.
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8.5. EWALUACJA REALIZACJI PLANU ADAPTACJI
Celem ewaluacji jest sprawdzenie, czy w wyniku podejmowanych działań powstały spodziewane
rezultaty oraz, czy przełożyły się one na realizację wyznaczonego celu nadrzędnego Planu Adaptacji.
W procesie ewaluacji wykorzystywane są informacje pochodzące z monitoringu oraz dodatkowe
badania ewaluacyjne i wskaźniki kontekstowe (tab.5). Przewiduje się przygotowanie ewaluacji w trybie
on-going czyli w trakcie obowiązywania Planu Adaptacji oraz ex-post po zakończeniu jego wdrażania.
Ewaluacja on-going pozwoli na obiektywne przyjrzenie się dotychczasowym wynikom realizacji Planu
Adaptacji i zweryfikowanie pierwotnych założeń Planu. Natomiast ewaluacja ex-post (rok 2030) ma
charakter podsumowujący efekty realizacji Planu Adaptacji i powinna być podstawą do podjęcia
decyzji o aktualizacji Planu Adaptacji na kolejny okres planistyczny. Za wykonanie lub zlecenie
wykonania badań oraz raportów ewaluacyjnych odpowiadać będzie Biuro Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Zielona Góra.

Tab. 5. Wskaźniki osiągnięcia celu nadrzędnego Planu Adaptacji w okresie sprawozdawczym
Lp.

Jednostka
miary

Wskaźnik

Wartość
oczekiwana

Źródło informacji

Wskaźniki realizacji celów strategicznych i działań
Cel 1. Wzmocnienie systemu wspomagania decyzji
i systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych związanych ze zmianami klimatu

1

Udział zrealizowanych przetargów objętych
systemem zielonych zamówień publicznych w liczbie
przetargów

%

wzrost

2

Udział powierzchni terenu objętych miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego

%

wzrost

3

Nakłady finansowe na usuwanie oraz zapobieganie
skutkom zjawisk ekstremalnych w przeliczeniu na
1000 mieszkańców

zł

spadek

4

Liczba dokumentów strategicznych i planistycznych
zaktualizowanych z uwzględnieniem adaptacji do
zmian klimatu

l.

wzrost

Urząd Miasta Zielona
Góra
Komórka ds.
zamówień
publicznych
Urząd Miasta Zielona
Góra
Komórka ds.
planowania
przestrzennego
Urząd Miasta Zielona
Góra
Komórka ds.
zarządzania
kryzysowego lub
pomocy społecznej
Urząd Miasta Zielona
Góra
Komórka ds.
planowania
przestrzennego.

Cel 2.Zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców na temat zagrożeń klimatycznych
i adaptacji do zmian klimatu

5

6

Liczba akcji edukacyjnych w zakresie adaptacji do
zmian klimatu\ liczba osób biorących w nich udział
Liczba interwencji Straży Pożarnej z przyczyn
klimatycznych (intensywne opady, silny wiatr,
przybór wód, wyładowania atmosferyczne)
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l.

wzrost

l.

spadek

Urząd Miasta Zielona
Góra
Biuro ochrony
środowiska
Komenda Miejska
Państwowej Straży
Pożarnej

Lp.

Jednostka
miary

Wskaźnik

Wartość
oczekiwana

7

Liczba gospodarstw domowych i liczba osób
poszkodowanych w wyniku oddziaływania zjawisk
ekstremalnych na terenie miasta

l.

spadek

8

Liczba osób korzystających z dziennych domów
seniora

l.

wzrost

9

Koszty modernizacji infrastruktury obiektów pomocy
społecznej i obiektów pomocy medycznej

zł

wzrost

10

Katalog Dobrych Praktyk w zakresie błękitnozielonej infrastruktury możliwych do wdrożenia przez
spółdzielnie mieszkaniowe i indywidualnych
właścicieli posesji

l.

1

Źródło informacji
Komórka ds.
Zarządzania
Kryzysowego i
Bezpieczeństwa;
Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie/
Urząd Miasta Zielona
Góra
Komórka ds. pomocy
społecznej
Urząd Miasta Zielona
Góra
Komórka ds. pomocy
społecznej
Urząd Miasta Zielona
Góra
Komórka ds.
promocji miasta

Cel 3. Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska termiczne

11

Powierzchnia terenów objętych MPZP, których
głównym celem ustaleń jest ochrona/zabezpieczenie
naturalnych walorów/predyspozycji dla kształtowania
systemu błękitno-zielonej infrastruktury

ha

wzrost

12

Powierzchnia wprowadzonych rozwiązań zielonej
infrastruktury (skwery, parki osiedlowe, zielone
dachy, zielone ściany, ogrody deszczowe, ogrody
sąsiedzkie itp.)

m

2

wzrost

13

Liczba przebudowanych skwerów i placów w
kierunku tzw. skwerów i placów klimatycznych

l.

wzrost

14

Udział „zielonych przystanków” w ogólnej liczbie
przystanków komunikacji miejskiej

%

wzrost

Urząd Miasta Zielona
Góra
Komórka ds.
planowania
przestrzennego
Urząd Miasta Zielona
Góra
Komórka ds.
komunalnych
Urząd Miasta Zielona
Góra
Komórka ds.
komunalnych
Urząd Miasta Zielona
Góra
Komórka ds.
komunalnych lub ds.
komunikacji miejskiej

Cel 4. Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska hydrologiczne (opady,
powodzie/podtopienia i susza) oraz anemometryczne (silny wiatr) i wyładowania atmosferyczne

16

Liczba przebudowanych układów kanalizacji
deszczowej pod kątem wykorzystania wód
opadowych w miejscu ich powstawania lub ich
retencjonowania

l.

wzrost

17

Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych
zbiorników wodnych

l.

wzrost

18

Liczba powstałych obiektów retencjonujących wodę

l.

wzrost
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Urząd Miasta Zielona
Góra
Komórka ds.
inwestycji
Urząd Miasta Zielona
Góra
Komórka ds.
inwestycji
Urząd Miasta Zielona
Góra
Komórka ds.
komunalnych/ ds.
inwestycji

Lp.

Jednostka
miary

Wskaźnik

Wartość
oczekiwana

Źródło informacji
Urząd Miasta Zielona
Góra

19

Liczba (lub długość) urządzeń melioracyjnych
poddanych konserwacji w ciągu roku

20

Zużycie wody na jednego mieszkańca miasta

l. (km)

wzrost

l/osobę/rok

spadek

Komórka ds.
komunalnych/ ds.
inwestycji
ZWiK

Cel 5. Poprawa jakości środowiska w warunkach zmian klimatu

21

Powierzchnia terenów zieleni miejskiej objętych
miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego

ha

wzrost

Urząd Miasta Zielona
Góra
Komórka ds.
planowania
przestrzennego

22

Udział autobusów wykorzystujących napędy i paliwa
alternatywne w liczbie wszystkich autobusów
komunikacji miejskiej

%

wzrost

Komórka ds.
komunikacji miejskiej

23

Ilość energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach
odnawialnych

24

Długość powstałych ścieżek rowerowych

kWh

wzrost

km

wzrost

Urząd Miasta Zielona
Góra
Komórka ds.
budownictwa
Urząd Miasta Zielona
Góra
Komórka ds.
Inwestycji

Wskaźniki adaptacji – realizacji celu nadrzędnego
25

26

Jakość życia (ocena komfortu życia w mieście przez
mieszkańców)
Poziom świadomości klimatycznej (wiedza
mieszkańców na temat zmian klimatu i adaptacji do
skutków tych zmian)

%

wzrost

%

wzrost

Badania ankietowe
Urząd Miasta Zielona
Góra
Badania ankietowe
Urząd Miasta Zielona
Góra

Wartości bazowe oraz wartości oczekiwane wskaźników zostaną określone przez jednostkę
koordynującą odpowiedzialną za wdrażanie Planu Adaptacji po przyjęciu dokumentu przez Radę
Miasta.
Osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników programowych będzie wymagało szerokiego
zaangażowania w realizację działań Planu Adaptacji zarówno samorządu lokalnego i jednostek mu
podległych, jak i podmiotów zewnętrznych. Z tego powodu elementem procesu wdrażania Planu
Adaptacji będzie upowszechnianie raportów ewaluacji.
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8.6. HARMONOGRAM WDRAŻANIA PLANU ADAPTACJI

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

Przyjęcie Planu
przez Radę Miasta

2023

2

2022

Opracowanie Planu

2021

1

2020

Czynność

2019

Lp.

2018

Plan Adaptacji będzie wdrażany w latach 2019-2030. Monitoring realizacji Planu Adaptacji
prowadzony będzie co dwa lata, a ewaluacja w 2024 r. i 2030 r. Wyniki ewaluacji będą podstawą
podjęcia decyzji o ewentualnej aktualizacji dokumentu.

Realizacja Planu
3

4
5
6

Monitorowanie
realizacji działań
Ewaluacja realizacji
Planu
Aktualizacja Planu

Realizacja Planu Adaptacji obejmuje wdrażanie poszczególnych działań informacyjno-edukacyjnych,
organizacyjnych oraz technicznych zgodnie z horyzontem czasowym określonym w rozdziale 7.
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9. Podsumowanie
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Uwzględnienie prognozowanych zmian klimatu w planowaniu rozwoju miasta jest niezbędne dla
zapewnienia bezpiecznego i sprawnego jego funkcjonowania oraz wysokiej jakości życia
mieszkańców. Przyjmując Plan Adaptacji władze i mieszkańcy miasta Zielona Góra dostrzegają
najważniejsze zagrożenia związane ze zmianami klimatu, do których należą: upały, fale upałów, fale
chłodu, susze, intensywne opady i związane z nimi podtopienia, zagrożenia powodziowe, wiatr i
burze. Ponieważ, jak wskazują prognozy i analizy klimatyczne, w perspektywie roku 2030 należy się
spodziewać pogłębienia tendencji zmian zjawisk klimatycznych zaobserwowanych w przeszłości,
miasto powinno tworzyć struktury przestrzenne, społeczne i gospodarcze przygotowane na te
zjawiska.
Koniecznością i wyzwaniem staje się wiec kształtowanie polityki rozwoju i wizji miasta uwzględniającej
nowe warunki klimatyczne i adaptację do zmian klimatu. Cele zapisane w Planie Adaptacji dotyczą
głównie tych sektorów, które zostały uznane za najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu w Zielonej
Górze, tj.: zdrowie publiczne i jakość życia, gospodarka wodna, gospodarka przestrzenna i transport.
W Planie Adaptacji określone są działania, będące odpowiedzią władz i mieszkańców Zielonej Góry
na zagrożenia w wymienionych obszarach funkcjonowania miasta. Realizowanie ich będzie zmierzało
do wypełnienia wizji miasta, w której dostrzega się konieczność uwzględnienia nowych warunków
klimatycznych w polityce rozwoju miasta.
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10.

Załączniki

Załącznik 1. Mapy obrazujące charakterystykę miasta
Załącznik 2. Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta
Załącznik 3. Lista interesariuszy

Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa
tel.: 22 375 05 25
faks: 22 375 05 01
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl
www.ios.gov.pl

Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut
Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
tel.: 22 569 41 00
faks: 22 834 18 01
e-mail: imgw@imgw.pl
www.imgw.pl

Instytutu Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6
40-844 Katowice
tel.: 32 254 60 31
faks: 32 254 17 17
e-mail: ietu@ietu.pl
www.ietu.pl

Arcadis Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22a
02-675 Warszawa
tel.: 22 203 20 00
faks: 22 203 20 01
e-mail: mpa@arcadis.com
www.arcadis.com

