
Uzasadnienie 
 

Miejski plan adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem strategicznym, który 
uwzględnia specyficzne lokalne uwarunkowania geograficzne, społeczne i gospodarcze 
miasta i zawiera propozycje konkretnych działań chroniących przed skutkami zmian klimatu. 
 

Dynamicznie zmieniający się klimat, a w szczególności wzrost temperatury oraz 
częstotliwość i nasilanie ekstremalnych zjawisk pogodowych (nawalne deszcze, powodzie, 
podtopienia, osunięcia ziemi, fale upałów, susze, huragany itp.) stanowi zagrożenie dla 
społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski. 
Konieczne jest zatem podjęcie działań na rzecz dostosowania się (adaptacji) do 
prognozowanych skutków zmian klimatu, które powinny być realizowane jednocześnie  
z działaniami ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych. 

 
Najistotniejszym dokumentem krajowym, który stanowi punkt wyjścia do 

opracowania miejskiego planu adaptacji jest „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów  
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 
2020) przyjęty przez rząd w październiku 2013 roku. Dokument stanowi bazę dla działań 
podejmowanych w Polsce w celu zmniejszenia podatności gospodarki i zidentyfikowanych 
obszarów na skutki zmian klimatu. 

 
Celem opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta 

Rybnika” jest przygotowanie miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe, przy uwzględnieniu 
lokalnych warunków, poprzez określenie m.in. : 
- głównych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu, 
- specyficznych dla miasta obszarów wymagających konkretnych działań, 
- potencjału adaptacyjnego miasta, 
- działań adaptacyjnych. 
 Opracowany dokument będzie uwzględniał istniejące już dokumenty strategiczne  
i planistyczne służące szeroko rozumianej polityce miejskiej. 
 

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców to projekt realizowany i finansowany przez Ministerstwo Środowiska, którego 
głównym celem jest ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast  
i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. 
Projekt jest realizowany przez wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska – 
konsorcjum w składzie: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (lider), 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut 
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmę konsultingowo-inżynierską ARCADIS  
i podwykonawcę odpowiedzialnego za komunikację projektu – Deloitte Polska. Miasto nie 
ponosi żadnych kosztów finansowych związanych z opracowaniem dokumentu. 
 

Posiadanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu będzie jednym z warunków 
koniecznych do aplikowania o środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska w tym 
adaptacja do zmian klimatu. 
 
Miasto Rybnik z tytułu opracowania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu osiągnie 
następujące korzyści  



• Wzrost bezpieczeństwa i ochrona zdrowia mieszkańców, np. dzięki efektywnym 
schematom gospodarowania zasobami wodnymi czy rozbudowanym systemom 
ochrony przeciwpowodziowej.  

• Poprawa jakości życia w miastach przez estetyczne, zielone zagospodarowanie 
przestrzeni i obniżenie ryzyka termicznego.  

• Zapewnienie spójności i trwałość przestrzennej sieci ekologicznej miast.  
• Polepszenie warunków mieszkaniowych i inwestycyjnych za sprawą bezpiecznych 

planów zagospodarowania przestrzeni miejskiej oraz wytycznych zawartych w prawie 
budowlanym, które zapewnią trwałość budynkom. 

• Podniesienie świadomości zmian klimatu wśród mieszkańców i działania edukacyjne, 
które przyczynią się do wzrostu odpowiedzialności obywateli.  

• Poprawa współpracy między służbami ratowniczymi a innymi jednostkami.  
• Wzmocnienie innowacyjnego wizerunku miasta i państwa, co również będzie 

znajdowało przełożenie na gospodarkę czy turystykę obszarów objętych MPA.  
• Rozwój systemów szybkiego reagowania i ostrzegania, m.in. stworzenie systemu 

wczesnego ostrzegania przed falami upałów . 
 
 
W związku z powyższym podjęcie przedstawionej uchwały należy uznać za celowe i zasadne. 
 


