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Plan adaptacji miasta Mysłowice do zmian klimatu do roku 2030 powstał w odpowiedzi na jeden 

z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do 

skutków tych zmian. Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji miasta do 

zmian klimatu, jakie powinny zostać osiągnięte przez realizację wybranych działań adaptacyjnych 

w czterech najbardziej wrażliwych sektorach/obszarach miasta, tj. zdrowia publicznego, gospodarki 

wodnej, gospodarki przestrzennej oraz transportu.  

Podstawą opracowania Planu Adaptacji były: 

• porozumienie miasta Mysłowice z Ministerstwem Środowiska w sprawie przystąpienia do 

projektu,  

• oferta Wykonawcy1 złożona w postępowaniu przetargowym, 

• Podręcznik adaptacji dla miast - wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do 

zmian klimatu2. 

Plan adaptacji jest powiązany z dokumentami poświęconymi adaptacji do zmian klimatu szczebla 

międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego, a także dokumentami regionalnymi. Działania 

adaptacyjne są spójne z polityką UE i kraju w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Wpisują się także 

w politykę rozwoju Mysłowic wyrażoną w dokumentach strategicznych i planistycznych obowiązujących 

w Mieście. 

Plan adaptacji ma na celu przystosowanie miasta do zmian klimatu, zmniejszenie jego podatności na 

zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk i ich 

pochodnych.  

Plan adaptacji zawiera część diagnostyczną, w której opisano zjawiska klimatyczne i ich pochodne 

wpływające na miasto, ocenia wrażliwość Miasta na te zjawiska oraz jego możliwości w samodzielnym 

radzeniu sobie ze skutkami zmian klimatu. 

W odpowiedzi na ryzyka zidentyfikowane, w części diagnostycznej dokumentu, określono działania 

adaptacyjne niezbędne do realizacji, w celu zwiększenia odporności miasta na występujące aktualnie 

i przewidywane w przyszłości zjawiska. Plan zawiera trzy rodzaje działań: 

• działania informacyjno-edukacyjne, 

• działania organizacyjne, 

• działania techniczne. 

W Planie adaptacji określono także zasady wdrożenia działań adaptacyjnych (podmioty 

odpowiedzialne, ramy finansowania, wskaźniki monitoringu, założenia dla ewaluacji oraz aktualizacji 

dokumentu).  

Na każdym etapie planowania adaptacji Mysłowic, wnioski z przeprowadzanych analiz oraz ostateczne 

postanowienia Planu weryfikowane były przez zapewnienie szerokiego udziału interesariuszy 

i mieszkańców miasta w procesie opracowania dokumentu, co w przyszłości powinno zapewnić 

społeczną akceptowalność Planu oraz ograniczenie konfliktów podczas wdrażania działań 

adaptacyjnych. 

  

                                                           

1 Konsorcjum składające się z: Instytutu Ochrony Środowiska – PIB, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, Instytutu 
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Arcadis Polska Sp. z o.o. 

2  opracowany przez Ministerstwo Środowiska na podstawie ekspertyzy wykonanej przez Instytut Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych w Katowicach w ramach projektu pn. "Wytyczne do przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej”. 
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The Adaptation Plan to climate change up to 2030 for the city of Mysłowice was developed in response 

to one of the most important environmental problems, which is climate change and the urgent need to 

adapt to its effects. The plan presents a vision, primary goal and specific objectives of adaptation. The 

specific objectives will be achieved through the implementation of adaptation measures in the four most 

sensitive sectors / areas of the city, in the field of: public health / vulnerable groups, water management, 

spatial management of the city and transport. 

The basis for the development of the Adaptation Plan was: agreement between the city of Mysłowice 

and the Ministry of the Environment on taking part in the project, the offer of the Contractor1 submitted 

in the tender procedure and the Adaptation Manual for cities - guidelines for preparing the Urban Plan 

for Adaptation to climate change2. 

The developed Adaptation Plan is closely connected with documents on adaptation to climate change 

prepared at the international, Community and national level as well as with regional documents. 

Adaptation measures are consistent with the EU policy and national policy in the area of adaptation to 

climate change. They also fit into the development policy of the city of Mysłowice formulated in the 

strategic and planning documents which are legally binding in the city. 

The Adaptation Plan aims at adapting the city to climate change, reducing its vulnerability to extreme 

phenomena and increasing its potential to cope with the effects of these phenomena and their 

derivatives. 

The Adaptation Plan includes a diagnostic part which describes climatic phenomena and their 

derivatives affecting the city (such as heat, frost, rainfall, flood, drought, wind, air quality, etc.), assess 

the city's sensitivity to these phenomena and the city's ability to deal with their consequences and the 

risk they pose to the city. 

In response to the risks identified in the diagnostic part of the document, the adaptation measures that 

must be taken in order to increase the city's resilience to the currently occurring and predicted 

phenomena have been identified. The plan includes three types of measures: 

• information and educational  

• organisational  

• technical  

The Adaptation Plan also sets out the rules for the implementation of adaptation measures (responsible 

entities, financing framework, monitoring indicators, assumptions for evaluation and updating of the 

document). 

At each stage of the development of the Adaptation Plan for the city of Mysłowice the conclusions from 

the carried out analyses and the final provisions of the Plan were verified by the City Team (ZM), at full 

participation of the stakeholders and residents in the process of the document development, which in 

the future should ensure the social acceptability of the Plan and implementation of adaptation measures 

presented therein. 

 

 

 

 

1  Consortium consisting of: Institute of Environmental Protection - National Research Institute, Institute of Meteorology  
and Water Management - National Research Institute, Institute for Ecology of Industrial Areas and Arcadis Poland Ltd. 

1  developed by the Ministry of the Environment on the basis of the expertise prepared by the Institute for Ecology  
of Industrial Areas in Katowice as part of the project entitled „Guidelines for the Development of an Urban Adaptation Strategy". 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie 
Plan adaptacji do zmian klimatu miasta MYSŁOWICE powstał w ramach projektu 

Ministerstwa Środowiska realizowanego we współpracy z 44 polskimi miastami. 

Celem Planu Adaptacji jest podniesienie odporności miasta na ekstremalne zjawiska 

pogodowe i ich pochodne z uwzględnieniem zmian klimatu. 
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Miasto Mysłowice jest jednym z 44 ośrodków miejskich Polski, które są szczególnie zagrożone skutkami 

zmian klimatu, oraz których uwarunkowania wynikające z cech własnych miasta, procesów 

historycznych oraz 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 wymieniono potrzebę kształtowania miejskiej polityki 

przestrzennej uwzględniającej zmiany klimatu. Do największych ośrodków miejskich Ministerstwo 

Środowiska skierowało propozycję współpracy, której celem było opracowanie planów adaptacji do 

zmian klimatu.  

Intencją Ministerstwa Środowiska było przygotowanie unikalnego 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 MPA).  

Inicjatorem i koordynatorem Projektu MPA jest Ministerstwo Środowiska, a partnerami są 44 miasta 

powyżej 100 tys. mieszkańców. Realizację prac powierzono wybranemu w drodze przetargu 

publicznego Konsorcjum składającemu się z czterech partnerów: Instytutu Ochrony Środowiska – 

Państwowego Instytut Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego 

Instytut Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz ARCADIS Polska Sp. z o.o. 

Formalnie prace rozpoczęto 12 stycznia 2017 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. Projekt zrealizowano przy pomocy jednolitej 

metody wypracowanej przez Konsorcjum i zaakceptowanej przez Ministerstwo Środowiska. 

W 44 miastach praca nad dokumentem przebiegała w ustalonych etapach, obejmujących ten sam dla 

wszystkich miast zakres prac prowadzonych z zastosowaniem określonych metod i instrumentów 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. 

Mimo liczby mieszkańców poniżej 100 tys., miasto Mysłowice przystąpiło do Projektu ze względu na 

swoje położenie – centrum Konurbacji Górnośląskiej – w sąsiedztwie Katowic, Jaworzna i Sosnowca. 

Podstawą przystąpienia do Projekty jest porozumienie nr DZR/U/43/2015 z Ministerstwem Środowiska 

podpisane w dniu 20 sierpnia 2015 przez Prezydenta miasta Mysłowice Pana Edwarda Lasoka.  

Proces przygotowania Planu Adaptacji przebiegał w systemie trójstronnej współpracy między 

Ministerstwem Środowiska, Miastem Mysłowice oraz Wykonawcą z ramienia Konsorcjum – Instytutem 

Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (IETU). 

Celem Planu Adaptacji miasta Mysłowice jest podniesienie odporności miasta na zjawiska klimatyczne 

przy zmieniających się warunkach klimatycznych. 

Plan Adaptacji został przygotowany we współpracy Zespołu Miejskiego (ZM) – przedstawicieli miasta, 

Zespołu Ekspertów (ZE) – Przedstawicieli Wykonawcy, oraz przy współudziale licznych interesariuszy. 

Współpraca zespołów dla uzgodnienia swoich stanowisk była kluczowa dla przygotowania dokumentu 

o charakterze strategicznym, który będzie stanowił podstawę do podejmowania przez władze miasta 

decyzji, uwzględniających zidentyfikowane zagrożenia klimatyczne, jak również specyficzne zagrożenia 

miejskie będące pochodnymi zmian klimatu. W ramach prac nad Planem Adaptacji wykonywano szereg 

analiz, które pozwoliły na określenie głównych zagrożeń klimatycznych miasta, umożliwiły ocenę jego 

wrażliwości na czynniki klimatyczne oraz były podstawą wyboru najbardziej wrażliwych sektorów 
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i obszarów miejskich, dla których przygotowane zostały działania adaptacyjne korzystne dla miasta, w 

szczególności istotne dla poprawy jakości życia i bezpieczeństwa jego mieszkańców. 
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1 Charakterystyka  

Miasta Mysłowice 
MYSŁOWICE to miasto na prawach powiatu obejmujące swoją powierzchnią blisko 
66 km2. Położone we wschodniej części województwa śląskiego, na skrzyżowaniu 
europejskich szlaków komunikacyjnych (autostrada A4 i droga ekspresowa S1). 

MYSŁOWICE w swojej historii ulegały wielu przeobrażeniom, zmianom systemów 
myślenia czy też panujących poglądów, dzisiaj miasto z liczbą mieszkańców powyżej 
74 tysięcy, zgodnie z założoną strategią, dąży do bycia atrakcyjnym miejscem do 
zamieszkania, wiodącym ośrodkiem kultury, rekreacji i sportu, gdzie mieszkańcy 
aktywnie uczestniczą w procesie zarządzania. 
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1.1 UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE 
Mysłowice są miastem na prawach powiatu o powierzchni blisko 66 km2. Od 1 stycznia 2018 wchodzą 

w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mysłowice graniczą od zachodu z Katowicami, od 

północnego-wschodu z Sosnowcem, od wschodu z Jaworznem, od południa graniczą z powiatem 

bieruńsko-lędzińskim, z gminami miejskimi: Imielinem oraz Lędzinami (Załącznik 3. Mapa 1). Mysłowice 

są położone na skrzyżowaniu europejskich szlaków komunikacyjnych (autostrada A4 i droga 

ekspresowa S1), co zapewnia dobre połączenia zarówno z Aglomeracją, ośrodkami krajowymi oraz 

tymi, położonymi poza granicami. Zasięg 30-minutowego dojazdu do Mysłowic obejmuje całą 

Aglomerację Górnośląską i sięga od Pszczyny przez Orzesze, Gliwice, Tarnowskie Góry, Siewierz, 

Olkusz, Krzeszowice po Oświęcim i Brzeszcze.  

Mysłowice, zgodnie z obowiązującym podziałem fizyczno-geograficznym Polski wg. Kondrackiego, 

położone są w południowej części Wyżyny Śląskiej w obrębie dwóch mezoregionów: Wyżyny 

Katowickiej i Pagórów Jaworznickich. Zgodnie z podziałem geomorfologicznym Mysłowice w zachodniej 

i północno-zachodniej części położone są w obrębie Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego (250–280 

m n.p.m., w centrum wzniesienia osiągają 325 m n.p.m.), wschodnia część należy do Kotliny 

Mysłowickiej nad Przemszą (235–250 m n.p.m.), natomiast południowa i zachodnia część miasta 

położona jest w obrębie Zrębowych Pagórów Imielińskich i Lędzińskich oraz wschodniego odcinka 

Doliny Wisły (Załącznik 3. Mapa 1a).  

1.1.1 Wody powierzchniowe 
Pod względem hydrologicznym obszar Mysłowic należy do zlewni Wisły – Region Wodny Małej Wisły. 

Większa część miasta położona jest w dorzeczu Przemszy, która jest główną rzeką odprowadzającą 

wody powierzchniowe i część odpływu podziemnego z obszaru Miasta Mysłowice. Przemsza stanowi 

jednocześnie, wraz z ujściowym odcinkiem swojego dopływu Brynicy, wschodnią granicę miasta 

(Załącznik 3. Mapa 2). Do ujścia Białej Przemszy (w rejonie Trójkąta Trzech Cesarzy) zwyczajowo 

nazywana jest Czarną Przemszą. Na tym odcinku przyjmuje trzy prawobrzeżne dopływy – Brynicę, 

Bolinę oraz Ciek Brzęczkowicki. Brynica będąca największym po Białej Przemszy dopływem tej rzeki, 

przyjmuje w granicach Mysłowic swój największy dopływ – Rawę. Przemsza poniżej ujścia Białej 

Przemszy przyjmuje dwa niewielkie dopływy, które odwadniają środkową i południową część miasta: 

Rów Elpor i Rów Kosztowski. Południowo-zachodnia część miasta należy do dorzecza Gostyni i 

odwadniana jest przez ciek Przyrwa (potok Ławecki), który jest dopływem Mlecznej.  

Wody stojące na terenie Mysłowic zajmują łączną powierzchnię 62 ha. Są one reprezentowane 

wyłącznie przez sztuczne zbiorniki wodne powstałe w miejscach dawnej eksploatacji piasku lub gliny, 

nieckach osiadań terenu (w wyniku szkód górniczych) lub jako zbiorniki przemysłowe albo retencyjne. 

Największym powierzchniowo zbiornikiem jest położony przy granicy z Sosnowcem i Katowicami Staw 

Hubertus III, który zajmuje powierzchnię 20 ha, z czego 7 ha zawarte jest w granicach Mysłowic. Duży 

udział (24 ha) przypada na zbiorniki pełniące rolę osadników: wód dołowych lub popiołów paleniskowych 

oraz zalewiska pogórnicze (11 ha). Powierzchnia zalewisk pogórniczych ulega jednak ciągłym 

zmianom. 

1.1.2 Wody podziemne 
Wody podziemne Mysłowic znajdują się w zasięgu dużych fragmentów Jednolitych Części Wód 

Podziemnych (JCWPd) nr:  

• PLGW2000111 - dorzecze Wisły; region hydrogeologiczny: XII śląsko-krakowski; Główna 

zlewnia w obrębie JCWPd Brynica (III – rzędu); Obszar bilansowy – GL-III Przemsza;  

• PLGW2000112 - dorzecze Wisły; region wodny Małej Wisły - RZGW Gliwice; region 

hydrogeologiczny: XII śląsko-krakowski; Główna zlewnia w obrębie JCWPd Przemsza (II – 

rzędu); Obszar bilansowy – GL-III Przemsza;  

• PLGW2000145 - dorzecze Wisły; region wodny Małej Wisły - RZGW Gliwice; region 

hydrogeologiczny: śląsko-krakowski (XII), a częściowo przedkarpacki (XIII); Główna zlewnia 
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w obrębie JCWPd Gostynia (II – rzędu); Obszar bilansowy – GL-II Mała Wisła do ujścia 

Przemszy;  

• PLGW2000146 - dorzecze Wisły; region wodny Małej Wisły - RZGW Gliwice; region 

hydrogeologiczny: śląsko-krakowski (XII); Główna zlewnia w obrębie JCWPd Przemsza (II – 

rzędu); Obszar bilansowy – GL-III Przemsza.  

JCWPd scharakteryzowano na podstawie obowiązującego podziału Polski na 172 JCWPd oraz 

3 subczęści, po dokonanej w 2008 r. weryfikacji przebiegu granic JCWPd z 2005 r.  

W obszarze Mysłowic udokumentowano i wytyczono fragmenty Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych GZWP nr 452 Chrzanów, w wodonośnych utworach triasu środkowego i dolnego, oraz 

GZWP nr 331 – Dolina Kopalna rzeki Górna Kłodnica w utworach czwartorzędowych. 

1.1.3 Osnowa przyrodnicza 
Na terenie miasta Mysłowice występują obecnie 2 spośród 10 form ochrony przyrody (t.j. Dz. U. 2013, 

poz. 627). Są to pomniki przyrody oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Na obszarze 

Mysłowic nie wyznaczono obszarów Natura 2000.  

W mieście zidentyfikowano 21 obszarów przyrodniczo cennych3: Stawy Hubertus, Park Zamkowy z 

zadrzewieniami w dolinie Przemszy, Dolina Boliny, Dolina Boliny Południowej II w Janowie Miejskim, 

Staw w Brzęczkowicach, Dolina cieku Brzęczkowickiego, Źródła Boliny Południowej II, Szybiki kopalni 

Dar Karola, Staw w Laryszu, Dolina Rowu Kosztowskiego, Łąki w Krasowach, Dolina dopływu spod 

Morgów, Dolina dopływu spod Starej Wesołej, Dolina dopływu spod Dąbrowy, Dolina Przyrwy, Staw w 

Ławkach, Łąka w Ławkach, Kamieniołom Krasowy, Wzgórze Wygonie-Kępa, Łąki Rzutna, Pagóry 

Imielińskie (560 ha).  

Cennymi walorami przyrodniczymi miasta charakteryzują się doliny cieków wodnych. Pomimo faktu, że 

nad wieloma ciekami degradacji uległo naturalne środowisko przyrodnicze, a doliny ich zostały 

zabudowane, obecnie stanowią ostoje dla gatunków roślin i zwierząt wodnych i nadwodnych, lokalne 

korytarze ekologiczne (Załącznik 3. Mapa 3). Przez obszar Mysłowic przebiegają różne rodzaje 

korytarzy ekologicznych: ichtiologiczne, herpetologiczne, ornitologiczne, spójności oraz zlokalizowany 

jest fragment obszaru rdzeniowego dla ssaków kopytnych. 

1.2 STRUKTURA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA MIASTA 

1.2.1 Powierzchnia miasta 
Miasto Mysłowice ma powierzchnię 66 km2. W strukturze przestrzennej Mysłowic wyraźnie 

wyodrębniają się dwie, różne pod względem funkcjonalnym i strukturalnym części miasta - silnie 

uprzemysłowiona i zurbanizowana część północna, zamieszkała przez ok 67% mieszkańców miasta 

oraz część południowa, zajmującą 73,71% powierzchni miasta, z zabudową rozproszoną. Przestrzenie 

publiczne znajdują się w części północnej w dzielnicach Stare Miasto, Piasek i Centrum – zajmujących 

6,5% powierzchni miasta.  

1.2.2 Podział administracyjny 
Miasto Mysłowice tworzy 15 dzielnic. Północną część miasta tworzą dzielnice Stare Miasto oraz 

bezpośrednio przylegające dzielnice Piasek, Centrum, Janów Miejski–Ćmok, Bończyk–Tuwima, 

Szopena – Wielka Skotnica oraz Brzęczkowice–Słupna. Można w niej wyodrębnić następujące strefy: 

Centrum I, Centrum II, Obrzeże Centrum, Strefa Przedmiejska oraz Strefa Wielkich Osiedli 

Mieszkaniowych. Po południowej stronie osi autostrady A4 i pasa lasów, znajdują się dzielnice: Morgi, 

Wesoła, Larysz-Hajdowizna, Brzezinka, Dziedźkowice, Krasowy, Kosztowy oraz Ławki. W południowej 

części miasta można zidentyfikować strefy: Centrum, Obrzeże Centrum, Strefę Przedmiejską, Strefę 

Podmiejską oraz Strefę Dojazdów do pracy. 

                                                           

3 Opracowanie Ekofizjograficzne dla miasta Mysłowice (2015) 
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1.2.3 Charakterystyka użytkowania terenu 

Tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej 

Śródmiejska zabudowa Mysłowic to głównie zabudowa o charakterze historycznym. Zlokalizowana jest 

w dzielnicach Stare Miasto, Centrum, Piasek oraz Słupna – w strefach funkcjonalno-przestrzennych 

Centrum I, Centrum II oraz Obrzeże Centrum4. Strefa Centrum I. – obejmuje historyczną część miasta, 

niemal w całości pokrywa się z dzielnicą Stare Miasto. Dominuje tutaj zabudowa ścisła, kwartałowa, 

kilkukondygnacjowa. Wyjątek stanowią dwa 10-piętrowe wieżowce oraz trzy 4-piętrowe bloki 

wybudowane w latach 70 XX w. Strefa Centrum II – rozciąga się na północ, południe i zachód od strefy 

Centrum. Obejmuje ona robotniczą dzielnicę Piasek, położoną najbardziej na północ, z terenami po 

kopalni KWK Mysłowice gdzie dominuje funkcja mieszkaniowa, uzupełniona funkcjami administracji 

samorządowej, funkcją medyczną, edukacyjną oraz funkcjami usługowymi i handlowymi. Zabudowa 

ścisła, kwartałowa z przełomu XIX/XX w. uzupełniona jest kilkoma blokami z lat 60 XX w. oraz dwoma 

wieżowcami z lat 70 XX w. W południowej części dzielnicy Stare Miasto, która wchodzi do strefy 

Centrum II, dominuje funkcja mieszkaniowa z zabytkowymi kamienicami pracowników kolei (budynki z 

przełomu XIX/XX w.) oraz kamienicami mieszczańskimi. Funkcję edukacyjną pełni tutaj Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna (przełom XX/XXI w.), funkcje usługowe reprezentuje kilka niewielkich warsztatów. 

Zachodnią część strefy Centrum II tworzą kamienice mieszczańskie z końca XIX i początku XX w. o 

funkcji mieszkaniowej, która uzupełniona jest przez funkcję edukacyjną, usługową, medyczną, 

administracyjną oraz funkcję handlową. W tej części strefy można również znaleźć zabudowę zwartą, 

kwartałową,(kilkukondygnacjowa), ze śladową ilością budynków z lat 70 XX w. 

Obrzeże Centrum – otacza tereny Centrum I oraz Centrum II od północy. Tworzy ją fragment terenów 

dzielnicy Piasek – z dominującą funkcją rekreacyjną (stary park z boiskiem sportowym), oraz śladową 

funkcją mieszkalną – kilkurodzinne domy parterowe. Ta sama funkcja zlokalizowana jest na południu 

strefy – Stary Park wraz z tzw. Promenadą do Trójkąta Trzech Cesarzy. W strefie można zidentyfikować 

funkcję mieszkalną - osiedle willowe, kamienice mieszczańskie wzdłuż drogi prowadzącej do 

przedwojennego portu rzecznego na Przemszy. Zabudowa jest łącznikiem z terenami rekreacyjnymi 

(kąpielisko i boiska w dzielnicy Słupna). Funkcję kulturalną i edukacyjną odgrywa tutaj Centralne 

Muzeum Pożarnictwa oraz muzeum miejskie. W zachodniej części, strefa tworzy wąski pas z 

dominującą funkcją mieszkalną – kamienice mieszkalne i zabudowa willowa wzdłuż biegnących na 

zachód ulic Wojska Polskiego (dwudziestolecie międzywojenne) oraz Bolesława Prusa (początek 

zabudowy z lat 30, kontynuacja w latach 70 -90 XX w.) – dzielnica Centrum. W części dzielnicy Słupna 

zidentyfikowano funkcje mieszkalne – kamienice czynszowe o ścisłej zabudowie kwartałowej osiedla 

robotniczego z pierwszej połowy XX w. 

Strefa wielkich osiedli mieszkaniowych zlokalizowana jest w dzielnicach Szopena – Wielka Skotnica, 

Bończyk–Tuwima oraz Brzęczkowice. Koncentracja zabudowy i dominacja funkcji mieszkalnej 

w znaczący sposób wpływa na rozwój funkcji usługowych, handlowych, komunikacyjnych na tym 

obszarze. Stopniowo zmienia się też charakter strefy przestrzenno-funkcjonalnej okolicznych terenów. 

Do zabudowy o niskiej intensywności zaliczane są wszystkie formy zabudowy jednorodzinnej oraz mała 

zabudowa kilkurodzinna (np. kolonie robotnicze). Głównie jest reprezentowana przez różne formy od 

zabudowy jednorodzinnej tj. szeregowej, atrialnej, bliźniaczej i hybrydowej oraz zabudowę domami 

indywidualnymi wolnostojącymi, a także zabudowę rozproszoną, siedliskową. Podział wewnętrzny 

zabudowy o niskiej intensywność obejmuje zabudowę jednorodzinną intensywną i ekstensywną oraz 

zabudowę rozproszoną, siedliskową. W strukturze terenów mieszkaniowych południowej części miasta 

dominuje zabudowa rozproszona, ekstensywna, jednorodzinna, skupiona wzdłuż ulic. Występują w tej 

części miasta trzy osiedla o wyraźnym rodowodzie wiejskim - Dziećkowice, Krasowy i Ławki. Pozostałe 

osiedla południowej części miasta - Stara Wesoła, Morgi i Larysz - ulegają stopniowej urbanizacji, 

przekształcając się w dzielnice podmiejskie. 

                                                           
4 Miejski Program Rewitalizacji Miasta Mysłowice na lata 2016 - 2020+ (2016) 
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W strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta kolejnym ważnym elementem są 

wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. W Mysłowicach zlokalizowane są one w północnej części 

miasta: 

• TESCO, Moniuszki 61, 41-400 Mysłowice, 

• AUCHAN, Katowicka 75, 41-412 Mysłowice, 

• QUICK PARK, Katowicka 64, 41-400 Mysłowice, 

• JYSK, NEONET, Komfortowe Podłogi, Bończyka 40, 41-400 Mysłowice, 

• KAUFLAND, Chopina 1, 41-400 Mysłowice. 

 

Obiekty należące do administracji miejskiej zlokalizowane są w północnej części miasta. 

Mieszkańcy Mysłowic posiadają dostęp do edukacji na każdym poziomie kształcenia. Funkcję 

edukacyjną w 2016 r. spełniało 66 obiektów (26 przedszkoli, 17 szkół podstawowych, 10 gimnazjów i 13 

szkół ponadgimnazjalnych i policealnych). W mieście działa jedna szkoła wyższa - Górnośląska Wyższa 

Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach oraz jeden Wydział Zamiejscowy 

Nauk Humanistycznych i Społecznych - Akademii Ignatianum w Krakowie. 

W Mysłowicach kultura odgrywa istotną rolę. Do 2009 roku odbywał się tam festiwal muzyki 

alternatywnej - OFF Festiwal. W mieście aktywnie działają ośrodki kulturalne m. in. Mysłowicki Ośrodek 

Kultury, który powstał 1.09.2011 r. z połączenia Mysłowickiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Trójkąt" (ul. 

Laryska 5) i Miejskiego Centrum Kultury (ul. Grunwaldzka 7), a także Młodzieżowy Dom Kultury (ul. 

Mickiewicza 6-8, dawniej Powstańców 6). Znajdziemy tam również Miejską Bibliotekę Publiczną (ul. 

Strumieńskiego 5) wraz z 9 filiami oraz 3 muzea: Muzeum Miasta Mysłowice (ul. Stadionowa 7a), 

Muzeum Misyjne w Mysłowicach (ul. gen. Ziętka 25) oraz Centralne Muzeum Pożarnictwa (ul. 

Stadionowa 7a). 

Na terenie Mysłowic nie zlokalizowano Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Najbliższe Szpitalne 

Oddziały Ratunkowe znajdują się w sąsiednich miastach tj. Sosnowcu, Katowicach. W Mysłowicach 

funkcjonują 2 szpitale, publiczny i niepubliczny: 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia, ul. 

Bytomska 41 (139 łóżek, Izba Przyjęć, Oddziały: wewnętrzny, rehabilitacyjny, okulistyczny, 

chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej), 

• Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 1 im. 

Karola Boromeusza, ul. Mikołowska 1 (76 łóżek, Oddziały: położniczo - ginekologiczny, 

wewnętrzny, noworodków i wcześniaków). 

Tereny zielone  

W mieście Mysłowice lesistość wynosi 25,6%. Wskaźnik lesistości miasta jest niższy od wskaźnika dla 

województwa (31,9%) i kraju (29,5%). Największe obszary leśne zachowały się w centralnej 

i południowej części miasta (Załącznik 3. Mapa 3). Są to Lasy Mysłowickie – kompleks położony w 

obniżeniu pomiędzy najbardziej zurbanizowaną częścią miasta (obejmującą Janów Miejski, Ćmok i 

Centrum), a dzielnicami o charakterze podmiejskim (Morgi i Stara Wesoła) oraz drugi kompleks leśny - 

Lasy Ławecko-Dziećkowickie, zlokalizowane w południowej części miasta. 

Dane statystyczne wskazują, że Mysłowice charakteryzują się niskim wskaźnikiem terenów zieleni 

urządzonej (tj. parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej) przypadających na 1 mieszkańca. Na terenie 

Mysłowic brak jest cmentarzy komunalnych. Dziesięć cmentarzy rzymsko – katolickich 

administrowanych jest przez poszczególne parafie. 

W Mysłowicach zidentyfikowano następujące przestrzenie zieleni urządzonej: Park Zamkowy, 

Promenada, Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Słupna, skwer na Placu Wolności, skwer na placu 

Mieroszewskich, Skwer M. Kaweckiego przy ul. Oświęcimskiej, cmentarze przy ul. Mikołowskiej oraz 

zieleń towarzysząca ciągom komunikacyjnym ulic: Powstańców, Mikołowskiej, Szpitalnej. Według GUS 

(2016) parki spacerowo – wypoczynkowe zajmują 11,55 ha zieleńce – 10 ha, zieleń uliczna – 45,10 ha, 

tereny zieleni osiedlowej – 47,60 ha, cmentarze – 16,60 ha, a lasy gminne – 17,9 ha. 
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Infrastruktura przemysłowa (obiekty przemysłowe) 

Przez wiele lat w Mysłowicach istotne znaczenie odgrywał przemysł ciężki. Zlokalizowane na terenie 

miasta kopalnie i huty stanowiły podstawę utrzymania ludności oraz dochodów miasta.  

Największym (pod względem liczby pracujących) przedsiębiorstwem Mysłowic jest Kopalnia Węgla 
Kamiennego „Mysłowice - Wesoła" (ul. Kopalniana 5), należąca obecnie do Polskiej Grupy Górniczej 
S.A. Kopalnia powstała 1 stycznia 2007 r. z połączenia KWK „Mysłowice" i KWK „Wesoła". Obecnie 
eksploatowane są pokłady leżące w złożach obu kopalń. Wydobywany z nich węgiel należy do węgli 
energetycznych, jego wartość opałowa przekracza 25000 kJ/kg, a średnia zawartość popiołu nie 
przekracza 10%. Ważną cechą oferowanych sortymentów jest ich wyjątkowo niska zawartość siarki na 
poziomie 0,5%. KWK "Mysłowice - Wesoła" jest kopalnią, w której występują zagrożenia naturalne, takie 
jak: pożary, tąpania, wybuchy pyłu węglowego, zagrożenia wodne i samozapalania węgla. 

Kolejnym ważnym obiektem jest Panattoni Park Mysłowice – jedno z największych centrów 

dystrybucyjnych w Polsce. Park docelowo będzie składać się z 8 budynków, przeznaczonych na cele 

magazynowe. Zlokalizowany jest w pobliżu autostrady A4, wzdłuż drogi ekspresowej S1. Po 

zakończeniu ostatniej fazy budowy park będzie liczył ok. 200 tys. m2 (obecnie ok. 150 tys. m2). Położenie 

parku zapewnia bardzo dobre warunki dla krajowej i międzynarodowej dystrybucji oraz łatwy dostęp do 

wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Park składa się z 5 budynków przystosowanych do 

indywidualnych potrzeb zróżnicowanej bazy klientów.  

W mieście funkcjonuje szereg dużych zakładów, m.in.: Manuli Hydraulics Polska S.A. (produkcja 

narzędzi hydraulicznych), Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (budowa i eksploatacja autostrady A4 

Katowice - Kraków). 

W 2016 roku w Mysłowicach zarejestrowanych było 7 155 podmiotów gospodarki narodowej (GUS).  

Tereny problemowe  

Tereny poprzemysłowe w mieście po przeprowadzonej rekultywacji stanowić będą potencjał dla 

lokalizacji na tym obszarze obiektów służących turystyce, kulturze czy rozwojowi przedsiębiorczości, co 

będzie w dużej mierze odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i potrzeby mieszkańców. Największy 

odsetek niezagospodarowanych terenów poprzemysłowych w stosunku do powierzchni dzielnicy 

najdziemy w dzielnicy Piasek 21,8 % (tereny po KWK Mysłowice) oraz Stare Miasto 18,1%5. Dużą część 

dzielnicy Piasek, zwłaszcza w jej północnej części, stanowią niezagospodarowane tereny 

poprzemysłowe. W tym obszarze występują stawy Hubertus, które wymagają rewaloryzacji 

i w przyszłości mogą stanowić nową oś rozwoju tej dzielnicy, głównie w sferze gospodarczej i obiektów 

rekreacyjnych oraz podnieść walory środowiskowe otoczenia. 

1.2.4  Infrastruktura techniczna 
Na terenie miasta nie istnieją lokalne źródła energii elektrycznej. Miasto Mysłowice zasilane jest 

w energię elektryczną z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego liniami wysokiego napięcia. Za 

pomocą dziewięciu linii napowietrznych 110 kV do GPZ Mysłowice oraz GPZ Brzezinka.  

Miasto Mysłowice zasilane jest w wodę do celów komunalnych, i częściowo przemysłowych ze źródeł 

położonych poza granicami miasta. Zakupy wody dla Mysłowic, dokonywane są z sieci magistralnej 

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (GPW S.A.) z siedzibą w Katowicach. GPW S.A. 

jest dostawcą wody głównie na cele komunalne. Miasto Mysłowice jest zasilane w wodę za 

pośrednictwem lokalnej, rozdzielczej sieci wodociągowej użytkowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach. Wiek sieci kanalizacyjnej Mysłowic, powyżej 30 lat, 

dotyczy około 30% sieci. Stopień skanalizowania obszaru Mysłowic, wg danych z 2016 roku, wynosi 

około 83,1 % (wg GUS). Miasto nie posiada na swoim terenie oczyszczalni ścieków. Oczyszczanie 

ścieków odbieranych z miasta Mysłowice realizowane jest głównie przez oczyszczalnię ścieków 

Radocha II w Sosnowcu, za wyjątkiem dzielnicy Dziećkowice, której odbiór ścieków zapewnia 

oczyszczalnia Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.  

                                                           
5 Miejski Program Rewitalizacji Miasta Mysłowice na lata 2016 - 2020+ (2016) 
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Głównym podmiotem gospodarczym świadczącym usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych 

jest Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. (ul. Stadionowa 11). Na terenie miasta działają 2 Punkty 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W Mysłowicach nie funkcjonuje składowisko 

odpadów komunalnych. Odpady zebrane z terenu Mysłowic wywożone są na składowiska i instalacje 

w celu ich przetwarzania zlokalizowane w sąsiednich gminach. Podobnie jak w gminach sąsiednich, 

w Mysłowicach obserwuje się powstawanie tzw. „dzikich wysypisk". 

Podsystem łączności (telekomunikacja) obejmuje urządzenia radiokomunikacyjne oraz stacje bazowe 

telefonii komórkowej, a także obiekty radiokomunikacyjne o mniejszym zasięgu i znaczeniu, pracujące 

zarówno w paśmie mikrofalowym, jak również w zakresie częstotliwości radiowych. Na terenie miasta, 

przy ul. Orła Białego 34, zlokalizowane jest Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze, zarządzane 

przez TP EmiTel sp. z o.o. Głównym elementem stacji nadawczej jest maszt antenowy o całkowitej 

wysokości 359 m. 

1.3 LUDNOŚĆ 

1.3.1 Stan ludności na rok 2016 
W 2016 r. liczba ludności w mieście Mysłowice wyniosła 74 592 mieszkańców w tym: 38 528 kobiet oraz 

36 064 mężczyzn (wg GUS). W porównaniu do roku 2015, liczba mieszkańców miasta zmalała o 259 

osób. Współczynnik feminizacji wynosił 107 tj. na 100 mężczyzn w mieście przypadało 107 kobiet. 

Rozmieszczenie ludności w Mysłowicach jest nierównomierne, 65,5 % mieszkańców zamieszkuje część 

północną – bardziej zurbanizowaną. Średnia gęstość zaludnienia w mieście była na poziomie 1 087 

os./km2 (wg Wydziału Rozwoju UM Mysłowice)6. Biorąc pod uwagę strukturę przestrzenną miasta, 

w północnych dzielnicach gęstość zaludnienia w 2016 roku wyniosła 2 708 os./km2, natomiast 

w południowych 509 os./km2 (Załącznik 3. Mapa 6). Dzielnice o największej gęstości zaludnienia to: 

Szopena – Wielka Skotnica (14 892 os./km2), Centrum (7 658 os./km2) oraz Stare Miasto (4 598 

os./km2). Przyrost naturalny w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w 2016 r. był ujemny i wynosił -0,1, 

podczas gdy w województwie śląskim kształtował się na poziomie -1,4, a w Polsce -0,2. Liczba żywych 

urodzeń w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców wynosiła w Mysłowicach 9,9 i była wyższa niż woj. 

śląskim (9,4). W 2016 r. liczba zgonów w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców wynosiła 10 i była niższa 

niż w województwie śląskim (10,7) oraz w Polsce (10,1).  

1.3.2 Prognozy ludności 
Według prognoz długoterminowych GUS, liczba ludności w 2030 zmniejszy się o ok 5% w stosunku do 

stanu na 2016 rok. Spadek ten będzie stosunkowo mniejszy w skali całego kraju i mniejszy 

w porównaniu do pozostałych miast GZM. Prognoza przewiduje bardzo istotne zmiany w strukturze 

ludności Mysłowic do 2050 roku. W 2050 roku przewiduje się, że liczba mieszkańców Mysłowic wyniesie 

62 137 osób, w tym 29 967 mężczyzn i 32 170 kobiet. Radykalnie, o ok. 32% (w stosunku do 2016 r.) 

zmniejszy się liczba dzieci najmłodszych w wieku 0-4 lat. O ok. 34% zmniejszy się liczba dzieci w wieku 

5-9 lat. Bardzo radykalnie, bo ok. 76% zwiększy się liczba osób w wieku 65 lat i więcej. Postępować 

będzie proces starzenia się społeczeństwa, stąd wrażliwość tego sektora na zmiany czynników 

klimatycznych i zjawisk pochodnych będzie rosła.  

1.3.3 Migracje wewnętrzne i zewnętrzne 
Od roku 2010 liczba ludności nieprzerwanie maleje. Saldo migracji wewnętrznych w 2016 roku ogółem 

wynosiło – 2,0, a migracji zagranicznych ogółem – 0,62. Saldo migracji wewnętrznych, jak 

i zagranicznych na pobyt stały w mieście na przestrzeni ostatnich lat było ujemne (większy odpływ niż 

napływ). Saldo migracji wewnętrzne na pobyt stały w roku 2016 wyniosło - 146 osób, a saldo migracji 

zagranicznych na pobyt stały - emigracja -wyniosło 46 osób. 

                                                           

6 Dane z Ewidencji Ludności, opracowane przez Wydział Rozwoju Miasta (2017) 
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1.4 KRYTERIA SPOŁECZNE 
Na terenie miasta zarejestrowano liczne stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje społeczne. W 2016 

roku w mieście było zarejestrowanych 134 stowarzyszeń i organizacji społecznych (wg REGON). 

W 2016 roku w mieście funkcjonowały 2 fundacje. Od 2016 roku w mieście funkcjonuje Mysłowicki 

Budżet Obywatelski, który przyczynia się do wzmocnienia aktywności mieszkańców miasta na rzecz 

lokalnej społeczności. Wielkość budżetu partycypacyjnego na jednego mieszkańca wyniosła w 2016 

roku 13,41 zł, zgłoszono łącznie 24 projekty Projektem wskazanym do realizacji został projekt 

obejmujący: Utworzenie parku rekreacyjno-sportowego Promenada wraz z zagospodarowaniem 

Trójkąta Trzech Cesarzy i budową wieży widokowej. 

1.5 POTENCJAŁ EKONOMICZNY 
Suma wydatków z budżetu Mysłowic wyniosła w 2016 roku 343 mln złotych, co daje 4,6 tys. złotych 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wydatki inwestycyjne w 2016 wyniosły 10,7% wydatków 

ogółem.  

Mysłowice nie są miastem stosunkowo zamożnym, w Rankingu finansowym samorządu terytorialnego 

w Polsce za 2016 rok wśród 66 miast na prawach powiatu zajmuje 26 miejsce7., natomiast w rankingu 

dochodów Jednostek Samorządu Terytorialnego opracowanym przez Czasopismo Wspólnota w 2016 

roku dot. miast na prawach powiatu zajmuje miejsce 43 (na 48 miejsc) z dochodami 3 360,23 zł/os.  

Miasto Mysłowice pozyskuje również środki na realizację projektów infrastrukturalnych. Środki 

z budżetu miasta przeznaczone na współfinansowanie projektów unijnych wyniosły w 2016 roku 

9,1 mln zł. Wartość całkowita oraz dofinansowanie ze środków UE projektów zrealizowanych w ramach 

umowy partnerstwa 2014-2020 na terenie miasta wyniosła 22 mln zł, z czego dofinansowanie ze 

środków UE 16,6 mln zł.  

 

                                                           

7 Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2016; IV Europejski Kongres Samorządów 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Powiązanie Planu 

Adaptacji  

z dokumentami 

strategicznymi  

i planistycznymi  
Realizacja Planu Adaptacji do zmian klimatu wymaga zapewnienia jego spójności 
z dotychczasową polityką rozwoju kraju, regionu i miasta, wyrażoną w dokumentach 
strategicznych i planistycznych. Plan Adaptacji miasta MYSŁOWICE do zmian 
klimatu nie zastępuje, tylko stanowi ich niezbędne uzupełnienie w kontekście 
wskazanych działań adaptacyjnych. 
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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 (UNCCC) „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 Środowiska 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 (KPM) 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 oraz 

koordynowania działań adaptacyjnych w miastach. W KPM 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 KPM. 

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 Mysłowice jest spójny z dokumentami strategicznymi i operacyjnymi opracowanymi zarówno dla 

miasta, jak i dla województwa śląskiego, stanowiąc ich niezbędne uzupełnienie w kontekście adaptacji. 

Wśród dokumentów samorządu województwa śląskiego, istotnych z punktu widzenia tworzenia Planu 

Adaptacji należy wymienić:  

− Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020+, 

− Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2024, 
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− Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego. 

Spośród dokumentów określających i wdrażających politykę rozwoju miasta Mysłowice ze względu na 

powiązanie z problematyką adaptacji istotne są następujące dokumenty: 

− Strategia Zrównoważonego Rozwoju Mysłowice 2020+ (2014), 

− Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mysłowice na lata 2018 - 2021 

z perspektywą do roku 2025” (2018), 

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice 

(2008), 

− Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Mysłowicach do roku 2020 (2014). 

Ponadto zagadnienia powiązane ze zjawiskami klimatycznymi, których dotyczy Plan Adaptacji 

występują w dokumentach: 

− Miejski Program Rewitalizacji miasta Mysłowice 2016-2020+ (2016), 

− Plan gospodarki niskoemisyjnej Mysłowice (2016), 

− Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta 

Mysłowice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” (2013), 

− Plan zarządzania kryzysowego miasta Mysłowice (2014), 

− Opracowanie Ekofizjograficzne dla miasta Mysłowice (2015), 

− Aktualizacja studium komunikacyjnego miasta Mysłowice (2015), 

− Raport o stanie miasta Mysłowice 2011-2016 (2017), 

− Sprawozdanie z realizacji Strategii za 2016 (2017), 

− Stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Mysłowice (2015), 

− Raport z realizacji aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Mysłowice na lata 

2014-2017 z perspektywą do roku 2021 (2017), 

− Strategia budowania wzajemnego partnerstwa w kontekście zagospodarowania wskazanych 

terenów poprzemysłowych z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-gospodarczych 

Aglomeracji Śląskiej oraz trendów rozwoju gospodarczego kraju wraz z koncepcją 

zagospodarowania tych terenów. W ramach projektu pn.: "Strategia rozwoju gospodarczego 

Gminy miasta Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów 

poprzemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Śląskiej". 

Wymienione dokumenty miasta Mysłowice 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:  

− problem zanieczyszczenia powietrza (smogu) będący efektem przede wszystkim niskiej emisji 

oraz emisji z transportu samochodowego,  

− niezadowalający stan infrastruktury miejskiej, w szczególności wymagająca modernizacji 

infrastruktura drogowa, system kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i wodociągowej, 

− zagrożenie lokalnymi podtopieniami dla wybranych części miasta, zwiększone zużycie 

przepompowni ścieków, którego przyczyną jest napływ wód deszczowych poprzez kanalizację 
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ogólnospławną; problem wypływu ścieków ogólnospławnych ze studni kanalizacyjnych 

w okresach obfitych opadów deszczu i burz; brak odpowiedniego sprzętu technicznego 

(samochody ciśnieniowe z recyklingiem wody) na potrzeby utrzymania sieci kanalizacyjnej na 

terenie miasta Mysłowice; 

− niewystarczająca ilość terenów zielonych i zieleni urządzonej w dzielnicach silnie 

zurbanizowanych potrzeba uporządkowania i właściwego zagospodarowania terenów 

parkowo-rekreacyjnych, 

− występowanie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w wyniku oddziaływania 

przemysłu, w tym górnictwa (szkody górnicze), zanieczyszczenia środowiska pochodzące 

z przemysłu, w tym występowanie zdegradowanych terenów poprzemysłowych. 

Inne zagadnienia, które odnoszą się do potencjału miasta, i które mogą mieć znaczenie w przypadku 

wystąpienia negatywnych skutków zmian klimatu to: 

− duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej, w tym kumulacja problemów 

społecznych w określonych obszarach miasta,  

− niski poziom integracji mieszkańców i utożsamiania się z dzielnicą, relatywnie niska aktywność 

społeczna, 

− starzenie się społeczeństwa, niepełnosprawność, choroby przewlekłe. 

Dokumenty strategiczne i planistyczne miasta Mysłowice 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 Mysłowicach. 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Metoda opracowania 

Planu Adaptacji 
Plan adaptacji po raz pierwszy kompleksowo identyfikuje zagrożenia wynikające ze 

zmian klimatu oraz wskazuje konkretne rozwiązania adaptacyjne. Jednolita, ale 

elastyczna metodyka dla wszystkich Partnerów projektu zapewnia spójność 

strukturalną poszczególnych Planów adaptacji, pozwoliła jednak uwzględnić cechy 

indywidualne miasta MYSŁOWICE. Szczególnie cenne w tym zakresie były 

współpraca zespołu ekspertów z zespołem miejskim oraz zapewnienie udziału 

interesariuszy. 
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Plan Adaptacji miasta Mysłowice do zmian klimatu opracowano według metody jednolitej i wspólnej dla 

wszystkich miast biorących udział w Projekcie. Uwzględnia ona wytyczne Ministerstwa Środowiska 

zawarte w "Podręczniku adaptacji dla miast". Podstawowym założeniem metodycznym przyjętym do 

opracowania Planu Adaptacji był podział pracy nad dokumentem rozłożony na sześć etapów (Rysunek 

1). Pozwoliło to na stopniowe budowanie Planu Adaptacji oraz integrację prac zespołu eksperckiego 

z zespołem miejskim, a także na systematyczne włączanie interesariuszy reprezentujących różne grupy 

i środowiska miejskie. 

 

Rysunek 1 Etapy opracowania Planu Adaptacji 

Metoda opracowania Planu Adaptacji uwzględniała terminologię, uzgodnioną przez Konsorcjum 

i zaakceptowaną przez Ministerstwo Środowiska. Zgodnie z tym, 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 zamieszkująca 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 ostatecznej postaci Planu Adaptacji. 

Plan Adaptacji składa się z dwóch zasadniczych części – diagnostycznej i programowej. Część 

diagnostyczna zbudowana jest na podstawie analizy informacji zawartych w dokumentach 

planistycznych i strategicznych miasta, danych meteorologicznych hydrologicznych, danych 

statystycznych i przestrzennych oraz ocenach i wynikach przeprowadzonych analiz eksperckich 

prezentowanych poniżej. 

Etap 1
Rozpoczęcie procesu 
opracowania Planu 

Adaptacji

Etap 2

Ocena podatności 
miasta na zminy 

klimatu

Etap 3
Analiza ryzyka 
związanego ze 

zmianami klimatu 

Etap 4
Opracowanie opcji 

adaptacji

Etap 5
Ocena i wybór opcji 

adaptacji

Etap 6
Opracowanie Planu 

Adaptacji
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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, podtopienia, susze, opady śniegu, 

porywy wiatru, burze oraz koncentracja zanieczyszczeń powietrza (Załącznik 2). 

Charakterystykę zmian klimatu opracowano na podstawie danych meteorologicznych i 

hydrologicznych z lat 1981-2015 pozyskanych z IMGW-PIB. Analizy uwzględniały również 

trendy przyszłych warunków klimatycznych w horyzoncie do 2030 i 2050 – scenariusze 

klimatyczne uwzględniające dwa scenariusze emisji gazów cieplarnianych (RCP4.5 i RCP8.5). 

Wyniki tych analiz dały podstawę do opracowania listy zjawisk i ich pochodnych, stanowiących 

zagrożenie dla miasta oraz określenia ekspozycji miasta na te zagrożenia.  

2) Ocena wrażliwości miasta na zmiany klimatu. Wrażliwość miasta była określana dzięki 

analizie wpływu zjawisk klimatycznych na poszczególne obszary miasta oraz sektory miejskie. 

W przyjętej metodzie pod pojęciem sektor/obszar rozumie się – wydzieloną cześć 

funkcjonowania miasta wyróżnioną zarówno w przestrzeni, jak i ze względu na określony typ 

aktywności społeczno-gospodarczej lub specyficzne problemy. Dla oceny wrażliwości 

sektorów/obszarów dokonano ich zdefiniowania określając komponenty, pozwalające uchwycić 

funkcjonowanie miasta. Na każdy sektor/obszar składać może się kilka komponentów. 

Struktura sektora/obszaru wyrażona przez zbiór specyficznych komponentów odzwierciedla 

charakter miasta. Oceniono wrażliwość każdego z sektorów i obszarów miasta na zjawiska 

klimatyczne. Określenie poziomu wrażliwości sektorów/obszarów wraz z wrażliwymi 

komponentami miasta składającymi się na te sektory/obszary, pozwoliło na wybór czterech 

najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu. Wybór ten został dokonany wspólnie przez ZM i ZE 

w trybie warsztatowym, co umożliwiło rzetelne i obiektywne wyodrębnienie ich ze zbioru 

ocenianych sektorów z uwzględnieniem specyficznych warunków lokalnych. 

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.  

Zasoby te są niezbędne zarówno w przypadku konieczności radzenia sobie z negatywnymi 

skutkami zmian klimatu, jak i do wykorzystania szans, jakie powstają w zmieniających się 

warunkach klimatycznych. 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, jego sektorów oraz 

ich komponentów (Rysunek 2) została przeprowadzona w oparciu o analizy skutków zmian 

klimatu w mieście (zjawisk klimatycznych i ich pochodnych), oceny wrażliwości i oceny 

potencjału adaptacyjnego. Im większa wrażliwości i mniejszy potencjał adaptacyjny, tym 

wyższa podatność.  

5) Analiza ryzyka. Analizy dokonano w oparciu o ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia 

zjawisk klimatycznych stanowiących największe zagrożenie dla miasta oraz przewidywanych 

skutków wystąpienia tych zjawisk. Poziom ryzyka oceniono w czterostopniowej skali (bardzo 

wysoki, wysoki, średni niski). Ocena uwzględniała sektory wybrane jako najbardziej wrażliwe 

na zmiany klimatu. Wyniki oceny analizy ryzyka dla tych sektorów wrażliwych wskazują te 

komponenty w sektorach, dla których ryzyko oszacowano na poziomie bardzo wysokim 

i wysokim oraz dla nich planowane działania adaptacyjne będą miały największy priorytet. 
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Rysunek 2 Schemat oceny podatności na zmiany klimatu 

Część diagnostyczna zawiera analizę i ocenę zjawisk klimatycznych i ich pochodnych podatności miasta 

na zmiany klimatu, które mają wpływ na funkcjonowania miasta. Ocena wrażliwości i analiza potencjału 

adaptacyjnego pozwoliły na zdefiniowanie podatności na zmiany klimatu. W części diagnostycznej 

wykorzystano wcześniejsze i bieżące prace związane z ww. zagadnieniami oraz uwzględniono 

wszystkie cechy specyficzne miasta  i zagadnienia mające wpływ na kształtowanie jego adaptacyjności.  

Na podstawie diagnozy opracowano: 

1) Wizja, cel nadrzędny i cele strategiczne Planu Adaptacji do zmian klimatu 

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.  

Zidentyfikowane działania wiążą się z kluczowymi projektami, które pomogą miastu przystosować 

się do zmian klimatu, obniżając jego podatność na zagrożenia klimatyczne i pochodne tych zmian. 

Ustalenie wariantowych list działań adaptacyjnych (4 warianty), których celem jest redukcja 

zidentyfikowanych ryzyk przygotowano na podstawie wyników analizy ryzyka. Na podstawie tych 

wyników, dla każdego zagrożenia związanego ze zmianami klimatu, zdefiniowano listę działań 

adaptacyjnych, składającą się na opcję, która przyczynia się do zwiększenia odporności miasta. 

Listy te stanowią opcje adaptacji i zostały poddane analizie wielokryterialnej oraz ocenie 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 synergicznego oddziaływania efektów działania w ograniczaniu 

również innych zagrożeń środowiskowych. Dokonanie wyboru listy działań adaptacyjnych z 

Wysoka 
wrażliwość

Niski 
potencjał 

adaptacyjny

Wysoka 
podatność

Niska 
wrażliwość

Wysoki 
potencjał 

adaptacyjny

Niska 
podatność

Wysoka 
wrażliwość

Wysoki 
potencjał 

adaptacyjny

Średnia 
podatność



 

40 

zastosowaniem analizy wielokryterialnej oraz jej optymalizacja przy zastosowaniu analizy kosztów 

i korzyści pozwoliło na przyjęcie ostatecznej opcji działań adaptacyjnych dla miasta. 

3) Wdrażanie Planu Adaptacji. Dla realizacji wybranej opcji adaptacji wskazano podmioty 

wdrażające, zaproponowano potencjalne źródła finansowania, określono zasady i wskaźniki 

monitoringu realizacji Planu Adaptacji oraz określono sposób i wskaźniki ewaluacji Planu Adaptacji.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 adaptacji w mieście. Dysponują oni unikatową wiedzą na temat 

codziennego funkcjonowania miasta, jego problemów i lokalnej specyfiki. Udział 

mieszkańców w planowaniu adaptacji przyczynia się do podniesienia poziomu 

świadomości klimatycznej i zwiększenia akceptacji społecznej podejmowanych 

działań. 
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Plan Adaptacji dla Mysłowic powstał z wykorzystaniem metody partycypacyjnej. Prace nad 

przygotowaniem dokumentu prowadzone były w ścisłej współpracy z Zespołem Miejskim oraz 

ze zidentyfikowanymi interesariuszami, którzy zostali zaangażowani w proces opracowywania 

dokumentu.  

Interesariuszami Planu Adaptacji są przedstawiciele Urzędu Miasta, odpowiedzialni za poszczególne 

sektory miasta oraz przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych, jednostek naukowych 

i uczelni wyższych, przedstawiciele administracji niezespolonej i zespolonej. Interesariuszami są także 

przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza może zostać zakłócona w związku z zagrożeniami 

klimatycznymi lub, na których działalność może wpłynąć Plan Adaptacji, a także przedstawiciele 

podmiotów będących potencjalnymi sprawcami zagrożeń lub przyczyniających się do ich wzmocnienia.  

Interesariusze, w tym przedstawiciele mieszkańców, brali udział w spotkaniach warsztatowych 

i konsultacyjnych, organizowanych na poszczególnych etapach prac nad Planem Adaptacji, zgodnie 

z przyjętą metodą. Lista interesariuszy przedstawiona została w załączniku 1.  

Tabela 1 Spotkania konsultacyjne w procesie opracowania Planu Adaptacji 

Charakter i termin 
spotkania  

Cel spotkania Rezultaty / ustalenia 

Spotkanie inicjujące 
13.02.2017 r. 

• Zapoznanie zespołu 
miejskiego (ZM) z tematyką 
zmian klimatu i adaptacji do 
skutków zmian klimatu oraz 
metodą opracowania Planu 
Adaptacji 

• Zbudowanie pozytywnych relacji 
i zaangażowania ZM 

• Ustalenie zasad współpracy – 
regulamin; 

• Ustalenie ostatecznego 
harmonogramu prac 

• Zebranie informacji o sytuacji miasta 

• Zebranie informacji o oczekiwaniach 
Urzędu Miasta odnośnie działań 
adaptacyjnych i samego dokumentu 

• Zebranie informacji o interesariuszach 

Spotkanie robocze 
24.05.2017 r. 

• Przegląd miejskich 
dokumentów strategicznych  

• Analiza oddziaływania 
zagrożeń klimatycznych na 
komponenty/obszary miasta 

• Analiza i ocena 
historycznych danych 
dotyczących zmian klimatu 
w tym zdarzeń 
ekstremalnych 

• Zapoznanie ZM z przebiegiem prac w 
etapie 2 

• Wybór 8-10 sektorów do oceny 
wrażliwości miasta na zmiany klimatu 
 

Spotkanie robocze 
5.06.2017 r. 

• Przygotowanie do 
warsztatów nr 1 

• Przedstawienie wyników 
analizy oddziaływania 
zagrożeń klimatycznych na 
komponenty/ obszary 
miasta 

• Opracowanie propozycji wizji MPA dla 
miasta Mysłowice oraz celu głównego 

Warsztaty nr 1 
19.06.2017 r. 

• Uzgodnienie wizji i celu 
nadrzędnego Planu 
Adaptacji; 

• Zaprezentowanie wyników 
analiz w zakresie ekspozycji 
miasta na zjawiska 
klimatyczne i oceny 
wrażliwości miasta na 
zmiany klimatu; 

• Zatwierdzenie wyboru 4 sektorów o 
największej wrażliwości na skutki 
zmian klimatu 

• Zatwierdzenie wizji i celu 
nadrzędnego Planu Adaptacji dla 
miasta Mysłowice 

• Zestawienie i analiza informacji na 
potrzeby określenia potencjału 
adaptacyjnego Mysłowic 
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Charakter i termin 
spotkania  

Cel spotkania Rezultaty / ustalenia 

• Uzgodnienie wniosków 
z analizy wrażliwości miasta 
na zmiany klimatu i wybór 
najbardziej wrażliwych 4 
sektorów/obszarów; 

• Zebranie informacji na 
potrzeby określenia 
potencjału adaptacyjnego 
miasta 

Spotkanie robocze 
25.08.2017 r. 

• Omówienie wyników prac 
etapu 2. Ocena podatności 

• Wybór interesariuszy na 
warsztat 2 

• Przygotowanie do oceny 
wielokryterialnej (MCA) 

• Uzgodnienia zakresu i przebiegu 
warsztatu nr 2 

• Ustalenia końcowe dotyczące 
sprawozdania z realizacji etapu II 

• Ustalenie i doprecyzowanie zasad 
wykonania analizy wielokryterialnej 
(MCA) 

Warsztaty nr 2 
16.10.2017 r. 

• Podsumowanie wyników 
prac nad Planem Adaptacji 
dla Mysłowic – diagnoza 
zagrożeń klimatycznych, 
wyniki analizy podatności i 
analizy ryzyka 

• Weryfikacja oceny 
konsekwencji zagrożeń dla 
miasta Mysłowice 

• Wybór komponentów o 
najwyższych poziomach 
ryzyka 

• Identyfikacja szans dla 
miasta Mysłowice 
wynikających z 
przewidywanych zmian 
warunków klimatycznych 

• Weryfikacja analizy ryzyka dla 
Mysłowic 

• Uzasadnienie zmian argumentami 
i potwierdzenie przykładami 

• Określenie szans dla miasta 
Mysłowice wynikających ze zmian 
klimatu 

Spotkanie robocze 
10.01.2018 r. 

• Korekta oceny ryzyka, 
omówienie szans dla miasta 
oraz luk w wiedzy (etap 3) 

• Omówienie zmian w 
harmonogramie 

• Zmiana terminu warsztatu 
nr 3  

• Uzgodnienie oceny ryzyka, szans dla 
miasta oraz luk w wiedzy dla miasta 
Mysłowice  

Spotkanie robocze 
09.04.2018 r. 

• Omówienie opcji adaptacji i 
matrycy działań (etap 4) 

• Dyskusja na temat oceny i 
wyboru opcji adaptacji (etap 
5) 

• Prace przygotowawcze 
przed warsztatami nr 3 

• Pismo do RDOŚ i ŚPWIS  

• Omówienie listy działań dla miasta 

• Uzgodnienie zakresu i przebiegu 
warsztatów nr 3 

• Ustalenie treści pisma do RDOŚ i 
ŚPWIS 

Warsztaty nr 3 
8.05.2018 r.  

• Podsumowanie 
dotychczasowych 
rezultatów prac nad Planem 
Adaptacji dla miasta 
Mysłowice 

• Uzgodnienie i doprecyzowanie list 
działań adaptacyjnych dla miasta 
Mysłowice w dokumencie MPA 
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Charakter i termin 
spotkania  

Cel spotkania Rezultaty / ustalenia 

• Zaprezentowanie list 
działań adaptacyjnych (opcji 
adaptacji) 

• Zebranie uwag dot. 
prezentowanych list działań 
adaptacyjnych 

Spotkanie robocze 
21.08.2018 r. 

• Przygotowanie dokumentu 
MPA (etap 6) 

• Omówienie dokumentu i korekta wg 
zaleceń Zespołu Miejskiego 

Włączenie w proces planowania działań adaptacyjnych i podejmowania decyzji interesariuszy 

umożliwiło równoczesne budowanie świadomości oraz pozyskanie akceptacji dla działań wskazanych 

w Planie Adaptacji.  

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Diagnoza 
Szczegółowa i rzetelna diagnoza problemów jest niezbędna dla przygotowania 
kompleksowego planu ich rozwiązywania, odpowiadającego na zagrożenia płynące 
z postępujących zmian klimatu. Diagnoza przeprowadzona została na podstawie 
historycznych pomiarów meteorologiczno-hydrologicznych, opracowań naukowych, 
czy modelowych scenariuszy spodziewanych zmian klimatycznych, a poparta 
konsultacjami z interesariuszami. W dalszym etapie prac pozwoliła na wybór zestawu 
działań adaptacyjnych skutecznie zwiększających odporność miasta MYSŁOWICE 
na zmiany klimatu. 
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5.1 GŁÓWNE ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU 

Szczegółowa analiza danych klimatycznych i hydrologicznych z wielolecia umożliwiła ocenę ekspozycji 

miasta na zmiany klimatu przy uwzględnieniu wybranych wskaźników charakteryzujących zjawiska 

klimatyczne (Załącznik 2). Wyniki oceny stanowią podstawę wskazania ekstremalnych zjawisk 

klimatycznych i ich pochodnych będących największym zagrożeniem dla mieszkańców i sektorów 

miasta. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż głównymi zagrożeniami klimatycznymi w Mysłowicach są: 

− wzrost liczby dni z temperaturą maksymalną powietrza, 

− występowanie fal gorąca i dni upalnych, 

− występowanie Miejskiej Wyspy Ciepła (MWC) (Załącznik 3. Mapa 7), 

− długotrwałe okresy bezopadowe w połączeniu z temp. maksymalną powyżej 25ºC,  

− występowanie liczby dni z burzą, powodujących znaczne straty w postaci uszkodzonych drzew, 

budynków, 

− występowanie lokalnych, nagłych powodzi miejskich powodujących zalanie lub podtopienie terenu 

w wyniku wystąpienia silnego, krótkotrwałego opadu deszczu o dużej wydajności,  

− istotny poziom koncentracji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta oraz zagrożenie 

występowaniem smogu zimowego, 

− cofka wód Czarnej Przemszy do kanalizacji deszczowej, 

− maksymalne wypełnienia kanałów ogólnospławnych, a w konsekwencji wypływ ze studni 

kanalizacyjnych ścieków sanitarnych i deszczowych. 

Zjawiska te stanowią poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania miasta oraz zdrowia i życia 

jego mieszkańców. Znajduje to odzwierciedlenie w obserwowanych w wieloleciu 1981-2015 zmianach 

warunków klimatycznych.  

Prognozy zmian klimatu dla miasta Mysłowice opracowane na podstawie modeli klimatycznych, 

i danych meteorologicznych z wielolecia 1981-2015, potwierdzone prawdopodobieństwem trendów na 

podstawie testu istotności Mann’a Kendalla, wskazują, że w perspektywie roku 2050 należy się 

spodziewać pogłębienia tendencji zmian omawianych zjawisk klimatycznych zaobserwowanych 

w przeszłości (Załącznik 2). Modele wskazują, że: 

1) Do roku 2050 przewidywane jest zwiększenie liczby dni upalnych oraz większego natężenia fal 

upałów. Prognozowany jest znaczący wzrost liczby dni gorących i wydłużenie trwania okresów 

z maksymalną temperaturą dobową przekraczającą 25°C. Wrośnie także liczba dni z temperaturą 

minimalną >20°C (tzw. nocy tropikalnych). 

2) Prognozowana jest tendencja spadkowa niekorzystnych zjawisk związanych z występowaniem 

niskich temperatur w okresie zimowym. Liczba dni mroźnych z temperaturą maksymalną poniżej 

0oC oraz liczba dni z temperaturą minimalną poniżej -10°C ulegnie zmniejszeniu. 

3) Prognozowana liczba dni z przymrozkiem w ciągu roku ulegnie zmniejszeniu, w szczególności 

zmniejszy się ilość okresów z przymrozkiem, trwających przynajmniej 5 dni. Prognozowane jest 

zmniejszenie się liczby dni z przejściem temperatury przez 0°C.  

4) Prognozowane jest znaczące zmniejszenie się wartości indeksu stopniodni dla temperatury średnio 

dobowej <17°C oraz nieznaczne zwiększenie wartości indeksu stopniodni dla temperatury średnio 

dobowej >27°C, co oznacza zmniejszone zapotrzebowaniem na energię w miesiącach zimowych 

i zwiększone w miesiącach letnich. 
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5) Przewidywany jest wzrost zarówno liczby dni z opadem, jak i wysokość rocznej sumy opadów 

atmosferycznych w horyzoncie do roku 2050, na co będzie miała wpływ wysokość opadów 

zwłaszcza w chłodnej porze roku. 

6) Wystąpienie opadu ekstremalnego w horyzoncie do roku 2050 wzrasta, co wyraża się zwiększoną 

liczbą dni z opadem ≥10 mm i ≥20 mm. 

7) Zagrożenie suszą w horyzoncie do roku 2050 prognozy nie wskazuje na istotne zmiany. 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń wynikających dla miasta ze zmian klimatu, została 

przedstawiona w Załączniku 2.  

5.2 WRAŻLIWOŚĆ MIASTA NA ZMIANY KLIMATU  

W Mysłowicach najbardziej wrażliwymi sektorami/obszarami są: 

Sektor Zdrowie publiczne (obejmujący komponenty: populację miasta, 

osoby >65 roku życia, osoby <5 roku życia, osoby przewlekle chore tj. 

z chorobami układu krążenia i układu oddechowego, osoby niepełnosprawne 

z ograniczoną mobilnością, osoby bezdomne, infrastrukturę ochrony zdrowia 

i infrastrukturę opieki społecznej) jest szczególnie wrażliwy na następujące 

zjawiska i czynniki związane ze zmianami klimatu: temperaturę maksymalną, 

fale upałów i MWC, koncentrację zanieczyszczeń powietrza w tym zjawisko 

smogu, międzydobowe zmiany temperatury, temperaturę minimalną, fale 

zimna, liczbę stopniodni <17°C, liczbę stopniodni >27°C, okresy bezopadowe 

z wysoką temperaturą, deszcze nawalne, ekstremalne opady śniegu, 

długotrwałe okresy bezopadowe z wysoką temperaturą, powodzie od strony 

rzek i powodzie miejskie/nagłe. (Załącznik 3. Mapa 8). 

Sektor Gospodarka wodna, w skład którego wchodzą następujące 

komponenty: podsystem zaopatrzenia w wodę, podsystem gospodarki 

ściekowej oraz infrastruktura przeciwpowodziowa. Podsystemy te są 

szczególnie wrażliwe na zjawiska związane z występowaniem: temperatury 

maksymalnej, MWC, liczby stopniodni <17°C, liczby stopniodni >27°C, 

temperatury minimalnej, fal zimna, liczby dni z Tśr -5°C do 2,5°C, deszczy 

ulewnych i powodzi nagłych/miejskich (ze względu na zalania 

w poszczególnych dzielnicach miasta) oraz powodzi od strony rzek, 

ekstremalnych opadów śniegu, długotrwałych okresów bezopadowych oraz 

długotrwałych okresów bezopadowych z wysoką temperaturą, jak również 

niedoborów wody i niżówek (Załącznik 3. Mapa 8). 

Sektor Gospodarka przestrzenna miasta obejmuje następujące 

komponenty: planowanie przestrzenne (szczebla miejskiego) 

i zagospodarowanie przestrzenne miasta. Charakteryzuje się wrażliwością na 

zjawiska klimatyczne związane z: temperaturą maksymalną i minimalną, 

falami upałów, falami zimna, MWC, liczbą stopniodni <17°C, liczbą stopniodni 

>27°C, liczbą dni z Tśr -5°C do 2,5°C, liczbą dni z międzydobowymi zmianami 

temperatury, deszczami ulewnymi i powodziami nagłymi/miejskimi (ze 

względu na zalania w poszczególnych dzielnicach miasta) oraz powodziami 

od strony rzek, ekstremalnymi opadami śniegu, długotrwałymi okresami 

bezopadowymi oraz długotrwałymi okresami bezopadowymi z wysoką 
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temperaturą, niedoborami wody i niżówkami, silnym wiatrem, burzami, 

smogiem i zanieczyszczeniem powietrza oraz stanami smogowymi.8 

Sektor Transport obejmujący komponenty: podsystem szynowy, podsystem 

drogowy, podsystem - transport publiczny miejski. Są one wrażliwe na 

zjawiska klimatyczne związane z: występowaniem deszczy nawalnych, 

powodzi nagłych (miejskich), powodzi od strony rzek, długotrwałych okresów 

bezopadowych oraz długotrwałych okresów bezopadowych z wysoką 

temperaturą, niżówek i niedoborów wody, jak również z występowaniem 

zjawisk termicznych: temperatury maksymalnej i minimalnej, MWC, 

stopniodni <17°C, stopniodni >27°C, fal zimna, dni z Tśr -5°C do 2,5°C 

(Załącznik 3. Mapa 9).9  

5.3 POTENCJAŁ ADAPTACYJNY MIASTA  

Potencjał adaptacyjny miasta to zasoby finansowe, infrastrukturalne, ludzkie i organizacyjne, które 

miasto może wykorzystać w dostosowaniu się do zmian klimatu.  

Miasto Mysłowice ma wysoki potencjał adaptacyjny w zakresie: 

− przygotowania służb (przeszkolenie służb inżynieryjnych, medycznych) – ze względu na 

nowoczesną infrastrukturę Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego; mimo tego istnieje 

ciągła potrzeba szkolenia służb odpowiedzialnych za reagowanie w sytuacjach kryzysowych i ich 

doposażanie, co umożliwi szybką reakcję miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu; 

istnieją także potrzeby w zakresie dalszej poprawy infrastruktury medycznej w mieście pod kątem 

dostosowania jej do potrzeb osób starszych w kontekście zmian klimatycznych; 

− mechanizmów informowania i ostrzegania społeczności miasta o zagrożeniach związanych 

ze zmianami klimatu – ze względu na funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego, 

systemu wykrywania i alarmowania, systemu identyfikacji zagrożeń oraz działalność Miejskiego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego. W mieście funkcjonuje i jest systematycznie rozwijany 

monitoring wizyjny, wykorzystywany również w celu obserwacji zmieniających się warunków 

pogodowych, przypadków awarii infrastruktury i zdarzeń w ruchu drogowym. Istotne jest 

wzmocnienie działań edukacyjnych w szkołach, podniesienie świadomości społeczeństwa 

o istnieniu narzędzi ostrzegających o niekorzystnych zjawiskach atmosferycznych. 

− organizacji współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie zarządzania kryzysowego – 

w mieście uwzględniona w Planie Zarządzania Kryzysowego współpraca w zakresie ratownictwa 

medycznego oraz uruchamianie sił i środków w zależności od potrzeb miasta oraz gmin sąsiednich; 

np. usuwanie powalonych drzew na terenie miasta przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na 

terenie gmin. Zakłada się również informowanie przez PCZK innych powiatów, jeśli zagrożenie 

może swym zasięgiem objąć także tereny sąsiedniego miasta. Istnieje ciągła potrzeba doposażania 

jednostek ratownictwa medycznego, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, 

Straży Miejskiej, co umożliwi szybką reakcję miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. 

Potencjał adaptacyjny Miasta wymaga szczególnego wzmocnienia w zakresie: 

− możliwości finansowych – miasto posiada stabilną sytuację finansową, chociaż w rankingach 

miast w ostatnich latach nie zajmuje wysokich pozycji, co pozostawia duże pole do dalszego 

rozwoju; miasto w niewielkim stopniu wykorzystuje finansowanie ze źródeł zewnętrznych 

(w szczególności z UE). Wskazana jest większa aktywność miasta w zakresie pozyskiwania 

                                                           

8 Designed by Quinky, www.freepik.com 

9 Grafika Freepik 
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środków, w szczególności na inwestycje oraz doposażenie instytucji oraz placówek miejskich 

w sektorze ochrony zdrowia i edukacji, a także na rozwój błękitno-zielonej infrastruktury; 

− systemowości ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich (infrastruktury błękitno-

zielonej) – ze względu na brak dostatecznej powierzchni terenów zieleni publicznej w dzielnicach 

silnie zurbanizowanych; malejącą powierzchnię terenów zieleni osiedlowej; dużą ilość 

niezagospodarowanych nieużytków; brak systemowych rozwiązań służących zagospodarowaniu 

i retencjonowaniu wód opadowych w miejscu ich powstawania; słabe przewietrzanie obszarów 

położonych w obrębie terenów gęstej zabudowy w północnej części miasta, co jest istotne 

kontekście wzrostu temperatury maksymalnej oraz fal upałów wzmocnionych efektem miejskiej 

wyspy ciepła (MWC); 

− kapitału społecznego – ze względu na niewielki odsetek organizacji pozarządowych działających 

na terenie miasta, które aktywnie uczestniczą w życiu społecznym miasta czy też włączają się 

w organizację wydarzeń przy współpracy z Urzędem Miasta; niski poziom integracji mieszkańców i 

utożsamiania się z miastem/dzielnicą oraz relatywnie niską aktywność społeczną mieszkańców 

miasta, w tym szczególnie ludzi młodych; niski poziom wykształcenia i brak świadomości 

obywatelskiej – niska frekwencja w wyborach samorządowych (10,73 % w 2014); 

− sieci i wyposażenia instytucji oraz placówek miejskich w sektorze ochrony zdrowia i edukacji 

– z uwagi na przewidywane zwiększenie negatywnych skutków fal upałów oraz chłodów dla zdrowia 

ludzi, a także przy uwzględnieniu starzenia się populacji miasta i niedostosowaniu służby zdrowia 

oraz opieki społecznej do zmian demograficznych występujących na terenie miasta obserwuje się 

pogarszanie stanu zdrowia osób starszych (powyżej 65 roku życia); deficyt oddziałów 

geriatrycznych; niewystarczającą infrastrukturę zapewniającą schronienie osobom bezdomnym 

i potrzebującym; niedostosowanie placówek miejskich i instytucji publicznych do zapewnienia 

komfortu termicznego w okresach wysokich temperatur;  

− istniejącego zaplecza innowacyjnego - miasto nie uczestniczy w projektach badawczo-

rozwojowych. Dotychczasowa współpraca z jednostkami naukowymi może stanowić dobry punkt 

wyjścia do włączenia się w projekty finansowane ze środków UE, które mogą przyczynić się do 

rozwiązania ważnych dla miasta problemów. 

5.4 PODATNOŚĆ MIASTA NA ZMIANY KLIMATU 

Podatność miasta na zmiany klimatu jest zależna od wrażliwości, a więc charakteru i stanu sektorów 

i obszarów, które determinują reagowanie miasta na zjawiska klimatyczne, a także od potencjału 

adaptacyjnego, który może być wykorzystany przez miasto w radzeniu sobie z zagrożeniami. Problemy 

miasta wynikające z zagrożeń związanych ze zmianami klimatu dotyczą sektorów: zdrowie publiczne, 

gospodarka wodna, gospodarka przestrzenna oraz transport. 

1) Zdrowie publiczne 

Sektor zdrowie publiczne/grupy wrażliwie posiada wysoką/średnią podatność na zjawiska związane 

ze zmiana klimatu. Grupą najbardziej podatną na zagrożenia klimatyczne i ich pochodne w Mysłowicach 

są osoby > 65 roku życia, dzieci < 5, osoby przewlekle chore oraz bezdomni (Tabela 2).  

Te grupy wrażliwe są narażone głównie na zagrożenia związane z wysokimi wartościami temperatury 

tj. temperaturą maksymalną, falami upałów oraz miejską wyspą ciepła (MWC), okresami bezopadowymi 

z wysoką temperaturą, a dodatkowo w przypadku osób bezdomnych - niskimi wartościami tj. 

temperaturą minimalną oraz falami zimna. Wysoka ocena podatności jest spowodowana 

niewystarczającą infrastrukturą społeczną oraz wysoką liczbą osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej w mieście. Wysoko oceniono również podatność komponentów na zagrożenia 

związane z opadami atmosferycznymi oraz zjawiskami im towarzyszącymi (powodzie nagłe), jak 

również zagrożeniami dotyczącymi jakości powietrza w mieście. W warunkach stresu cieplnego 

w okresie maj-wrzesień (wskaźnik obciążeń cieplnych UTCI > 32°C) wzrasta ryzyko zgonu o ponad 
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25% w wyniku dysfunkcji układu krążenia, a w warunkach stresu zimna w okresie listopad-marzec 

(wskaźnika obciążeń cieplnych UTCI < -13°C) ryzyko zgonu wzrasta o ponad 25% w wyniku dysfunkcji 

układu krążenia lub układu oddechowego 10 . Stres termiczny wpływa najbardziej na grupę osób 

bezdomnych, osoby starsze > 65 roku życia, dzieci < 5 roku życia oraz osoby przewlekle chore.  

Stosunkowo niewielka liczba urodzeń i duży odsetek populacji w wieku > 65 roku życia wskazuje na 

starzenie się społeczeństwa. Sytuacja ta wpływa na kształtowanie się niekorzystnej struktury wiekowej 

w mieście. Zwiększająca się liczba seniorów stanowić będzie ogromne wyzwanie dla władz miasta w 

zakresie opieki nad osobami starszymi. Oceniono, że podatność komponentu OSOBY > 65 ROKU 

ŻYCIA na zmiany czynników klimatycznych i zjawisk pochodnych jest wysoka dla zagrożeń dotyczących 

wysokich wartości temperatury tj. temperatury maksymalnej, fal upałów, MWC oraz okresów 

bezopadowych z wysoką temperaturą (Tabela 2). Średnią podatność wskazano dla zagrożeń 

związanych z temperaturami, opadami i jakością powietrza w mieście. Jest to szczególnie istotne dla 

miasta, ponieważ grupa ta stanowi znaczny odsetek mieszkańców (ponad 15%), a dodatkowo prognozy 

wskazują na jej systematyczny wzrost do roku 2050. Mimo, że miasto prowadzi działania według 

procedur postępowania w sytuacji wystąpienia ekstremalnych temperatur, a służby miejskie posiadają 

wiedzę o skutkach upałów dla ludzi starszych, to podczas fal upałów podejmowane są jedynie doraźne 

działania poprawiające komfort życia (np. kurtyna wodna na rynku w Mysłowicach). Aby poprawić 

komfort termiczny tego komponentu miasta należałoby ulokować kurtyny wodne również w innych 

miejscach, a w dalszej perspektywie czasowej wdrożyć inwestycje z zakresu niebiesko-zielonej 

infrastruktury. Jako działanie towarzyszące ważna jest realizacja kampanii informacyjnych w mediach 

publicznych i na stronie internetowej miasta. Na uwagę zasługuje fakt, że często osoby starsze mają 

ograniczone możliwości korzystania z Internetu i dla tej grupy należałoby również rozważyć inne kanały 

komunikacji.  

Podobnie jak gminy sąsiednie Mysłowice są miastem o starzejącej się strukturze społeczeństwa, 

przyrost naturalny w 2016 roku wyniósł -0,12. Jednak od 2015 roku obserwujemy stopniowy wzrost 

urodzeń, a od 2016 również notujemy wzrost liczby dzieci < 5 roku życia, dlatego ten komponent 

w mieście należy traktować ze szczególną uwagą. W przeprowadzonej ocenie uznano, że DZIECI 

< 5 ROKU ŻYCIA w sytuacjach występowania wysokich temperatur, fal upałów, MWC oraz okresów 

bezopadowych z wysoką temperaturą są narażone na przegrzanie organizmu, stąd podatność na te 

czynniki klimatyczne i zjawiska pochodne oceniono jako wysoką (Tabela 2). Obniżenie podatności tej 

grupy populacji w wyżej wymienionych uciążliwych sytuacjach pogodowych jest możliwe przez objęcie 

wychowaniem przedszkolnym całej populacji i zapewnienie jej fachowej opieki pedagogicznej, 

uwzględniającej również reakcje organizmów dziecięcych na ekstremalne temperatury. Nie bez 

znaczenia jest też dostosowanie infrastruktury przedszkoli do zmieniających się warunków 

klimatycznych (termoizolacja, klimatyzacja pomieszczeń, zacienione place zabaw w przedszkolach i na 

osiedlach). Koncentracja zanieczyszczeń powietrza czy też występowania stanów smogowych może 

skutkować podrażnieniem układu oddechowego i oczu zanieczyszczeniami powietrza, dlatego 

komponent ten ma średnią podatność na zmieniające się czynniki klimatyczne, a ewentualny wzrost tej 

podatności zależy od stopnia świadomości reagowania na zmiany klimatu przez ich bezpośrednich 

opiekunów. Oceniono, że dla dzieci < 5 roku życia ilość miejsc w przedszkolach jest niewystarczająca 

do przyjęcia wszystkich chętnych, brakuje także fachowej kadry. Podjęte przez Urząd Miasta działania 

zmierzają w kierunku zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach i objęcia tą opieką całej populacji dzieci 

przedszkolnych. Nie bez znaczenia jest też poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach dla 

przedszkolaków, gdzie można zastosować urządzenia filtrujące powietrze. Problemem w dalszym ciągu 

będzie podatność dzieci pozostających wyłącznie pod opieką opiekunów prawnych. Dlatego konieczne 

będą działania edukacyjne i kampanie informacyjne w mieście skierowane do tej grupy społeczeństwa, 

tym bardziej, że potencjał adaptacyjny w komponencie Kapitał Społeczny wymaga szczególnego 

wzmocnienia. 

                                                           

10 http://klimada.mos.gov.pl/blog/2013/04/15/zdrowie/ 
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Tabela 2 Podatność sektora zdrowie publiczne / grupy wrażliwe w mieście Mysłowice na zjawiska klimatyczne i ich 
pochodne 

 

Choroby układu krążenia są w mieście najczęstszą przyczyną zgonów. Wprawdzie widoczny jest 

systematyczny spadek tego rodzaju zgonów z 49,7% w 2012 roku do 46,2% w 2015. Niemniej, udział 

zgonów związanych z chorobami układu krążenia jest wciąż wysoki. W przypadku zgonów związanych 

z chorobami układu oddechowego można zaobserwować tendencję wzrostową. W roku 2012 liczba 

zgonów związana z tego rodzaju chorobami przekroczyła 2% w ogólnej liczbie zgonów, a w roku 2015 

wzrosła do 4,1%. Podatność grupy OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH na zmiany czynników 

klimatycznych i zjawisk pochodnych oceniono jako wysoką / średnią - skutkującą zagrożeniem życia. 

Wysoką podatność oceniono w przypadku 3 zjawisk klimatycznych (Tabela 2). Oceniono, że w mieście 

jest niewystarczająca infrastruktura, aby móc przeciwdziałać i ograniczać liczbę zgonów, zwłaszcza 

w niesprzyjających warunkach klimatycznych. Należy w tym zakresie podjąć kroki adaptacyjne, 

ponieważ istnieją procedury postępowania w sytuacji wystąpienia ekstremalnych temperatur dla służb, 

ale brak jest systemu ostrzegania i informowania o zagrożeniach skierowanego w szczególności do 

osób starszych i przewlekle chorych.  

OSOBY BEZDOMNE są w Mysłowicach grupą szczególnie narażoną na czynniki klimatyczne. Osoby 

bezdomne są szczególne podatne na zjawiska związane z ekstremalnie niską temperaturą – 

temperaturą minimalną oraz falami zimna, w mniejszym stopniu na zjawiska pogodowe związane 

z wysokimi temperaturami i złą jakością powietrza (Tabela 2). Liczba bezdomnych w 2016 r. wynosiła 

ok 116 (wg. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego). Szacuje się, że liczba bezdomnych w woj. śląskim 

wynosi ok 5 000 osób i z roku na rok wzrasta. Liczba miejsc w noclegowniach, domach i schroniskach 

dla bezdomnych w Mysłowicach w 2016 roku wynosiła 58. Na terenie miasta funkcjonuje 1 tymczasowe 

schronienie dla bezdomnych mężczyzn oraz ogrzewalnia. Wymaga to podjęcia działań adaptacyjnych 

w tym komponencie.  
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W 2016 r. liczba ludności w mieście Mysłowice wyniosła 74 592 mieszkańców w tym: 38 528 kobiet oraz 

36 064 mężczyzn (wg GUS). W porównaniu do roku 2015, liczba mieszkańców miasta zmalała o 259 

osób. Współczynnik feminizacji wynosił 107 tj. na 100 mężczyzn w mieście przypadało 107 kobiet. 

Rozmieszczenie ludności w Mysłowicach jest nierównomierne, 65,5% mieszkańców zamieszkuje część 

północną – bardziej zurbanizowaną. Średnia gęstość zaludnienia w mieście wyniosła 1 087 os./km2 (wg 

Wydziału Rozwoju UM Mysłowice, stan na 31.12.2016)11, biorąc pod uwagę strukturę przestrzenną 

miasta, w północnych dzielnicach gęstość zaludnienia wyniosła 2 708 os./km2, natomiast 

w południowych 509 os./km2. Oceniono, że podatność komponentu POPULACJA jest na średnim 

poziomie (Tabela 2). Służby miejskie posiadają procedury postępowania w sytuacji wystąpienia 

ekstremalnych temperatur oraz wiedzę o skutkach upałów dla ludzi i podczas fal upałów i w związku 

z tym podejmowane są doraźne działania poprawiające komfort mieszkańców np. instalacja kurtyny 

wodnej na rynku miejskim we współpracy z MPWiK Mysłowice. Miasto posiada własny system 

ostrzegania i informowania o zagrożeniach związanych z ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi. Są 

nimi przede wszystkim strony internetowe, media społecznościowe oraz telewizja miejska ITVM, które 

podają bieżąca informację pogodową i ostrzeżenia wysyłane do miasta z Miejskiego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego. Mieszkańcy są informowani o wysokich temperaturach, nadchodzących 

burzach, złej jakości powietrza, silnych wiatrach, czy też o obfitych opadach, jednak istnieje potrzeba 

rozbudowy systemu. Programy zdrowotne realizowane przez miasto nie uwzględniają zagrożeń 

związanych z ekstremalnymi temperaturami. Skutki zmian klimatu są uwzględniane w dokumentach 

miejskich jedynie pośrednio np. w planie gospodarki niskoemisyjnej miasta Mysłowice. W studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Mysłowice brakuje ustaleń dotyczących 

minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, co poprawiłoby komfort termiczny mieszkańców, 

w szczególności w północnej części miasta. Zbyt małe środki przeznacza się na porządkowanie 

i zagospodarowanie terenów zielonych. W budżecie miasta na zagospodarowanie zieleni w 2016 roku 

przeznaczono 386 031,01 zł. ZM ocenia również, że miasto za mało inwestuje w rozbudowę 

infrastruktury błękitno-zielonej w obrębie terenów intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Uczestnictwo 

w projektach europejskich, realizujących inwestycje na terenie miasta, w szczególności w błękitno-

zieloną infrastrukturę, są tutaj potencjałem. 

Oceniono, że grupa OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z OGRANICZONĄ MOBILNOŚCIĄ ma niską 

podatność na czynniki klimatyczne i zjawiska pochodne. Ograniczenia w poruszaniu się powodują, że 

osoby te większość czasu spędzają w warunkach domowych i nie są bezpośrednio narażane na 

zmieniające się warunki meteorologiczne. Natomiast będą one podatne w trakcie występowania 

ekstremalnych zjawisk pogodowych podczas wizyt w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej lub 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W Mysłowicach w latach 2011-2015 wydano 5,9 tys. orzeczeń o 

niepełnosprawności. W roku 2015 z powodu niepełnosprawności przyznano 628 decyzji o przyznaniu 

świadczeń z tytułu pomocy społecznej. Przy definiowaniu działań adaptacyjnych do zmian klimatu w 

mieście nie należy zapominać o tej grupie osób. 

W mieście funkcjonują 2 szpitale, publiczny i niepubliczny. W 2017 roku łączna liczba łóżek w szpitalach 

wynosiła 215. Na terenie miasta funkcjonują 2 wewnętrzne oddziały, rehabilitacyjny, okulistyczny, 

chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, oraz położniczo – ginekologiczny, noworodków 

i wcześniaków. W szpitalu nr 2 funkcjonuje Izba Przyjęć. Na terenie Mysłowic nie funkcjonuje Szpitalny 

Oddział Ratunkowy. Najbliższe Szpitalne Oddziały Ratunkowe znajdują się w Sosnowcu i w Katowicach. 

W Mysłowicach funkcjonuje 50 NZOZ oraz 6 żłobków i klubów dziecka, z łączną liczba miejsc 207 (2016 

r.). Podatność obiektów INFRASTRUKTURY ZDROWIA (szpitale, NZOZ) na powyższe czynniki 

klimatyczne i zjawiska pochodne oceniona została jako niska, tylko w przypadku fal upałów 

i ekstremalnych opadów śniegu została oceniona na średnią  Budynki szpitali przeszły 

termomodernizację. Jednak w placówkach nadal brakuje klimatyzowanych sal dla pacjentów, co jest 

szczególne odczuwalne w dni upalne.  

                                                           

11 Dane z Ewidencji Ludności, opracowane przez Wydział Rozwoju Miasta (2017) 



 

56 

Opieka społeczna w Mysłowicach realizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Do 

systemu opieki społecznej należą m in. Dom Dziecka im. św. Ojca Pio, Stowarzyszenie Amazonek 

„Tęcza", Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek", czy też Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej przy MOPS. Podatność obiektów INFRASTRUKTURY OPIEKI SPOŁECZNEJ na powyższe 

czynniki klimatyczne i zjawiska pochodne oceniona została jako niska. Jednak budynki wymagają 

remontów m.in. termoizolacji, a ich wnętrza wymagają dostosowania do zmieniających się warunków 

termicznych dla zapewnienia komfortu życia pensjonariuszy.  

2) Gospodarka wodna 

Spodziewane zmiany klimatu mogą poważnie oddziaływać na zasoby wodne i gospodarkę wodną. 

Zmiany te rozkładają się nierównomiernie zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Niewłaściwa 

gospodarka przestrzenna, w szczególności inwestowanie na terenach zagrożonych, w tym w strefach 

zalewowych rzek oraz zbyt niska pojemność retencyjna naturalnych, jak i sztucznych zbiorników, 

ogranicza skuteczne działania w sytuacjach nadmiaru lub deficytu wód powierzchniowych. Istnieje 

ryzyko, że w przyszłości zjawiska te będą występować ze zwiększoną częstotliwością. Analizowany 

sektor jest podatny na następujące zjawiska i czynniki związane ze zmianami klimatu: deszcze nawalne, 

powodzie nagłe/powodzie miejskie, powodzie od strony rzek, burze (w tym burze z gradem), długotrwałe 

okresy bezopadowe, okresy bezopadowe z wysoką temperaturą, okresy niżówkowe (powodują m.in. 

odkrywanie wylotów ścieków w odbiornikach) i niedobory wody, zagrożenia związane z ekstremalnymi 

temperaturami oraz burzami (Tabela 3).  

Tabela 3 Podatność sektora gospodarka wodna w mieście Mysłowice na zjawiska klimatyczne i ich pochodne 

 

Miasto Mysłowice zasilane jest w wodę do celów komunalnych i częściowo przemysłowych, ze źródeł 

położonych poza granicami Miasta. Zakupy wody, dla Mysłowic, dokonywane są z sieci magistralnej 

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (GPW S.A.). Miasto Mysłowice jest zasilane 

w wodę za pośrednictwem lokalnej, rozdzielczej sieci wodociągowej użytkowanej przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach (MPWiK). Dostarczana przez 

GPW S.A. woda pochodzi z ujęć i Zakładów Uzdatniania Wody (ZUW), zlokalizowanych w rejonach 

zbiorników retencyjnych wód powierzchniowych: na Małej Wiśle – GPW S.A. ZUW Goczałkowice oraz 

zbiornika „Dziećkowice” – GPW S.A. oraz Stacji Uzdatniania Wód (SUW) Maczki w Sosnowcu. Bardzo 
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małe zasoby wód przydatnych do celów wodociągowych na terenie Mysłowic oraz ograniczenia 

w zaopatrzeniu miasta w wodę (przez GPW S.A.) w okresach głębokich niżówek hydrologicznych oraz 

krótkich okresów suszy, rosnących wraz z obserwowanymi zmianami klimatycznymi, podwyższają 

wrażliwość na zmiany klimatyczne oddziałujące na komponent zaopatrzenia w wodę w obszarze 

gospodarka wodna. Dodatkowo wiek znacznej części sieci wodociągowej w Mysłowicach przekracza 

25 lat, a połowę lokalnej sieci rozdzielczej stanowią rurociągi stalowe. Na stan techniczny sieci mają 

szczególny wpływ szkody górnicze, wady materiałowe, inkrustacja (zarastanie) przewodów oraz wysoka 

korozyjność, co wpływa na podwyższoną awaryjność sieci. Chociaż podatność dla komponentu 

ZAOPATRZENIA MIASTA W WODĘ oceniono na niską, to ze względu na wiek sieci wodociągowej, 

wymagane będą działania adaptacyjne podnoszące komfort życia mieszkańców, zapewnianiające 

nieprzerwane dostaw wody oraz zmniejszenie strat wody. 

W Mysłowicach szczególnie podatnymi na zjawiska związane ze zmianami klimatu są komponenty: 

infrastruktury przeciwpowodziowej i podsystem gospodarki ściekowej. Urbanizacja kolejnych terenów 

powoduje stopniowe obniżenie możliwości retencjonowania wody w mieście. Istniejące 

zagospodarowanie terenu w większości przypadków nie pozwala na poszerzenie cieków i dostosowanie 

ich przekrojów do zwiększonego napływu wód opadowych, stąd występują coraz częściej lokalne 

podtopienia. Lokalne podtopienia związane są również z utrudnionym odprowadzaniem wód kanalizacją 

deszczową. Należy mieć na uwadze, że przyczyną wylewów z systemów kanalizacyjnych może być 

również ich wiek (powyżej 30 lat) oraz stan tj. np. zamulenie wylotów kanałów, a nie tylko czynniki 

pogodowe. W przypadku Mysłowic szczególnie istotnym elementem obniżonej odporności Miasta na 

zmiany klimatyczne, w zakresie komponentu gospodarki wodnej – podsystem gospodarki ściekowej, są 

tzw. cofki wód z Przemszy do sieci kolektorów sanitarnych, w okresach gwałtownych intensywnych 

opadów bądź wzmożonego dopływu wód roztopowych. Zjawisko to jest skutkiem niesprawności 

systemu odwadniania, jak już wspomniano spowodowanym zmniejszeniem sprawności tego systemu, 

głównie w wyniku obniżenia jego możliwości grawitacyjnego odprowadzania wód, wskutek osiadań 

powierzchni terenu, powstawania tzw. przeciwspadków sieci kolektorów, powodowanych podziemną 

eksploatacją złóż węgla kamiennego oraz intensywnego odwadniania głęboko zalegających warstw 

wodonośnych, drenażem górniczym, w sytuacji wysokich stanów wód powierzchniowych, fal 

wezbraniowych wód prowadzonych przez Przemszę jak również zjawisk cofki generowanych w obrębie 

sieci kanalizacyjnej, wskutek jej niewydolności. Należy podkreślić, że w ramach projektu: „Gospodarka 

ściekowa na terenie Miasta Mysłowice” zbudowano nowoczesny fragment sieci kanalizacyjnej Miasta 

Mysłowice w postaci: 144,936 km kanalizacji sanitarnej, 9,816 km kanalizacji deszczowej, 

33 przepompowni ścieków objętych nowoczesnym systemem monitoringu (na całym zagrożonym 

podtopieniami obszarze Miasta Mysłowice) oraz 39 separatorów ścieków deszczowych. Według danych 

z 2016 długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wynosi 307,5 km12, z czego: 159,7 km to sieć 

ogólnospławna, 147,8 km to sieć sanitarna, 282,6 km to sieć grawitacyjna, 24,9 km to sieć tłoczna. 

Liczba skanalizowanych gospodarstw domowych wynosi 7 383 szt. Szacuje się, że z sieci korzysta 

około 65 499 mieszkańców13. Oceniono, że potencjał adaptacyjny tego komponentu GOSPODARKA 

WODNO-ŚCIEKOWA nie jest wystarczający do zredukowania zagrożeń związanych z ulewnymi 

deszczami oraz zagrożeń termicznych co przełożyło się na ocenę średniej podatności tego 

komponentu na zmiany czynników klimatycznych i zjawisk pochodnych (Tabela 3). Wymagane będą 

działania adaptacyjne zmierzające do zmniejszenia wpływu czynników klimatycznych i ich pochodnych 

na gospodarkę ściekową miasta. 

W obszarze Miasta Mysłowice występują niewielkie zagrożenia powodziowe, których źródłem są cieki 

wód powierzchniowych (powodzie rzeczne). Największe cieki, tj. Przemsza i Brynica (ujściowy odcinek) 

stanowią wschodnią granicę Miasta. W przypadku tych cieków, występującymi zagrożeniami 

powodziowymi są: poważne uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, zniszczenie zapory czołowej 

                                                           

12 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Mysłowice na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 (2017) 

13 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Mysłowice na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 (2017) 
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zbiornika retencyjnego „Kozłowa Góra” na Brynicy (zagrożenie powodziowe dla niżej położonych 

fragmentów Miasta Mysłowice w jego zachodniej części) oraz potencjalnie możliwe zjawisko cofki wód 

rzecznych do sieci kanalizacji w wyniku, coraz częściej obserwowanych, gwałtownych wysokich 

opadów, gwałtownych roztopów oraz rzadziej, powstania zatorów, szczególnie na Czarnej 

Przemszy/Przemszy i Brynicy. Bardziej prawdopodobne na obszarze Mysłowic są podtopienia 

o charakterze lokalnym, spowodowane długotrwałymi i intensywnymi opadami deszczu, gwałtownymi 

roztopami śniegu lub w wyniku niedrożności rowów i przepustów kanalizacyjnych. Oprócz tego, 

występuje zagrożenie związane z eksploatacją górniczą, która prowadzi do powstawania zalewisk, 

niecek bezodpływowych oraz do uszkodzenia obiektów kubaturowych wodnych i infrastruktury 

technicznej. Prawdopodobne jest również powstawanie podtopień za pośrednictwem starych, głównie 

nie zlikwidowanych lub nieprawidłowo zlikwidowanych pionowych wyrobisk górniczych, wskutek 

przemieszczeń górotworu lub zaprzestania odwadniania. Na obszarze Miasta znajduje się łącznie ok. 

790 km rowów melioracyjnych, utrzymywanych przez spółki wodne, bądź prywatnych właścicieli 

gruntów. Podatność komponentu INFRASTRUKTURA PRZECIWPOWODZIOWA na zagrożenia 

związane z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk klimatycznych została oceniona jako średnią (Tabela 

3). Wymagane będą działania adaptacyjne zmierzające do zmniejszenia wpływu czynników 

klimatycznych i ich pochodnych na infrastrukturę powodziową miasta. 

3) Gospodarka przestrzenna miasta 

Podatność komponentu GOSPODARKA PRZESTRZENNA MIASTA na zmiany klimatu oceniono jako 

niską. Znaczenie tego sektora zostało wskazane jako ważne dla miasta, a to oznacza, że zostały 

dostrzeżone przesłanki, które mogą mieć dodatkowy wpływ na podatność tego komponentu. Takim 

ważnym czynnikiem jest: uszczelnienie gruntu, powierzchnia terenów zielonych oraz znaczna liczba 

terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w mieście. 

Zmiany klimatu w kontekście przestrzennym oddziałują na cały kompleks problemów 

zagospodarowania przestrzennego, które w skrajnym przypadku mogą generować konflikty społeczne 

i ograniczać możliwości rozwoju. W kontekście zmian klimatycznych, niezwykle ważne jest skuteczne 

zapobieganie i racjonalne zarządzanie konfliktami przestrzennymi w mieście, które wskazują kierunki 

rozwoju miasta, nie tylko w wymiarze przestrzennym. Prawidłowo realizowana polityka urbanistyczna 

miasta, której rezultatem jest racjonalna gospodarka przestrzenna jest silnym instrumentem 

pozwalającym nie tylko skutecznie chronić miasto przed skutkami zmian klimatycznych, ale również tak 

kształtować jego przestrzeń by ograniczając samowole budowlane i konflikty przestrzenne, wyposażyć 

ją w cechy adaptacyjności do możliwych zmian klimatu. Charakterystyczne uszczelnienie oraz 

wzmożona emisja ciepła antropogenicznego decydują o tym, że temperatura powietrza w tym 

komponencie jest wyższa niż na terenach poza intensywną zabudową lub terenach 

przemysłowych/składowych (Załącznik 3. Mapa 7). Zagrożeniem w mieście mogą być również powodzie 

miejskie i ulewne deszcze, których negatywne skutki obejmują obszary zabudowy mieszkaniowej o 

wysokiej intensywności. Wysoki stopień uszczelnienia powierzchni w północnej części miasta 

(Załącznik 3. Mapa 5) powoduje wzrost ilości spływających wód opadowych, przeciążenie kanalizacji, 

która jest nieprzygotowana do odbioru gwałtownie przybierającej ilości wody opadowej, co w 

konsekwencji powoduje podtopienia i lokalne powodzie miejskie. Tzw. mała retencja, obejmująca 

działania mające na celu wydłużenie czasu obiegu wody poprzez zwiększenie zdolności do 

zatrzymywania wód opadowych i roztopowych oraz spowolnienia odpływu, umożliwia zmniejszanie 

zagrożenia podtopieniami, jak również zmniejsza skutki susz, a zwłaszcza suszy glebowej. Istotnym 

problemem są także nieefektywne systemy zagospodarowania wód opadowych, których prawidłowe 

funkcjonowanie pozwoliłoby na przeciwdziałanie podtopieniom oraz umożliwiłoby retencjonowanie 

wody i wykorzystywanie jej w okresach suchych. Tereny poprzemysłowe i zdegradowane (Załącznik 3. 

Mapa 4) zlokalizowane na terenie miasta obniżają wartość użytków oraz powodują zwiększenie 

podatności miasta na czynniki klimatyczne i ich pochodne związane głównie z opadem atmosferycznym 

i temperaturą. Należałoby przeprowadzić szczegółową inwentaryzację terenów poprzemysłowych. 
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4) Transport  

Na zmiany klimatyczne narażone są wszystkie komponenty tego sektora (Załącznik 3. Mapa 9), w 

szczególności PODSYSTEM DROGOWY I TRANSPORT PUBLICZNY MIEJSKI. Miasto Mysłowice jest 

położone na skrzyżowaniu europejskich szlaków drogowych (autostrada A4 i droga ekspresowa S1), co 

zapewnia dobre połączenia komunikacyjne zarówno z Aglomeracją, ośrodkami krajowymi oraz tymi, 

położonymi poza granicami. Zasięg 30-minutowego dojazdu do Mysłowic obejmuje całą Aglomerację 

Górnośląską i sięga od Pszczyny przez Orzesze, Gliwice, Tarnowskie Góry, Siewierz, Olkusz, 

Krzeszowice po Oświęcim i Brzeszcze. Czynnikami klimatycznymi powodującymi utrudnienia w 

transporcie są przede wszystkim: intensywne opady śniegu oraz oblodzenia dróg zwiększające 

opóźnienia oraz ilość wypadków drogowych; silny wiatr mogący powalić drzewa oraz utrudniający 

transport; deszcze nawalne i burze powodujące uszkodzenia infrastruktury, podtopienia i zalanie ulic 

oraz dróg kolejowych; wahania temperatury w okolicach 0°C oddziałujące na infrastrukturę, ekstremalne 

temperatury pływające na warunki pracy (stres termiczny), a także przyczyniające się do obniżenia 

komfortu podróży; burze powodujące uszkodzenia lub zakłócenia w pracy urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym, uszkodzenia lub zakłócenia w pracy urządzeń energetycznych, urządzeń łączności i 

uszkodzenia sieci trakcyjnej (Tabela 4). 

Tabela 4 Podatność sektora transportu w Mysłowicach na zjawiska klimatyczne i ich pochodne 

5.5 RYZYKO WYNIKAJĄCE ZA ZMIAN KLIMATU 

Dla Miasta Mysłowice ryzyko wynikające ze zmian klimatu na bardzo wysokim poziomie oszacowano 

dla trzech wrażliwych sektorów tj. zdrowia publicznego, gospodarki wodnej oraz gospodarki 

przestrzennej miasta. Wysokie ryzyko wskazano dla sektora transportu. 

W sektorze zdrowia publicznego bardzo wysokie ryzyko dotyczy osób > 65 roku życia i osób przewlekle 

chorych na zjawiska klimatyczne i ich pochodne związane z temperaturą maksymalną. Wysokie ryzyko 

dla tych komponentów dotyczy zagrożeń związanych ze wzrostem liczby stopniodni >27ºC, fal upałów 

oraz intensywności MWC (Załącznik 3. Mapa 10). Wysokie ryzyko zidentyfikowano również dla 

zagrożeń związanych z opadami atmosferycznymi i ich pochodnymi: opady nawalne, czy też okresy 

bezopadowe z wysoką temperaturą. Dla osób > 65 roku życia dodatkowo ryzyko wysokie 

zidentyfikowano przy zagrożeniu związanym z występowaniem długotrwałych okresów bezopadowych. 

Oba wyżej wymienione komponenty mają też wysokie ryzyko dla zagrożeń związanych z jakością 

powietrza i wiatrem. 
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Analiza ryzyka wykazała, że populacja Mysłowic jest narażona na zagrożenia i pochodne związane 

z występowaniem deszczy nawalnych oraz niezadowalającym stanem jakości powietrza, w tym 

występowanie problemu niskiej emisji w mieście. 

Wysokie ryzyko dla najmłodszych mieszkańców miasta i osób niepełnosprawnych wskazano dla 

zagrożeń związanych z występowaniem ekstremalnie wysokich temperatur, fal upałów i występującej 

w mieście MWC, deszczy nawalnych, sytuacjom związanym z koncentracją zanieczyszczeń powietrza 

oraz występowaniem smogu. Dodatkowo wysokie ryzyko dla osób niepełnosprawnych wiąże się 

z występowaniem stopniodni > 27ºC oraz burz, którym często towarzyszy silny i bardzo silny wiatr.  

Wysokie ryzyko wiąże się również z występowaniem deszczy nawalnych, które mają wpływ na 

infrastrukturę ochrony zdrowia i opieki społecznej. Obfite opady mogą powodować zalania obiektów, 

dlatego należy dbać o stan techniczny tych budynków.  

Tabela 5 Ranking ryzyka dla miasta Mysłowice 
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W przypadku gospodarki wodnej bardzo wysokie ryzyko dotyczy komponentu gospodarki ściekowej 

oraz infrastruktury przeciwpowodziowej i powiązane jest z występowaniem opadów – deszczy 

nawalnych (Załącznik 3. Mapa 11). Natomiast wysokie ryzyko związane jest z występowaniem powodzi 

od strony rzek oraz powodzi nagłych/miejskich. Podsystem zaopatrzenia w wodę otrzymał wysokie 

ryzyko w odniesieniu do zagrożeń spowodowanych ekstremalnie wysokimi temperaturami: temperatury 

maksymalne i fale upałów oraz występowaniu okresów bezopadowych z wysoką temperaturą. 

Ryzyko na poziomie bardzo wysokim w sektorze gospodarki przestrzennej dotyczy zjawisk 

klimatycznych i ich pochodnych związanych z występowaniem deszczy nawalnych oraz silnego i bardzo 

silnego wiatru (Załącznik 3. Mapa 12). Ponadto wysokie ryzyko zidentyfikowano dla zagrożeń 

związanych z występowaniem wysokich temperatur tj. temperatura maksymalna, fale upałów oraz 

MWC, jak również, wiążącymi się z deszczami nawalnymi – powodziami nagłymi/miejskimi. 

W sektorze transportu wysokie ryzyko dotyczy komponentów: podsystemu szynowego, podsystemu 

drogowego oraz transportu publicznego miejskiego i odnosi się do zjawisk klimatycznych i ich 

pochodnych związanych z występowaniem opadów i wysokich temperatur powietrza – deszczy 

nawalnych, powodzi nagłych/miejskich, okresów bezopadowych z wysokimi temperaturami, temperatur 

maksymalnych, fal upałów oraz burz i silnych oraz bardzo silnych wiatrów (Załącznik 3. Mapa 13). 

Dla ww. komponentów konieczne jest jak najszybsze podjęcie działań adaptacyjnych związanych ze 

zmniejszeniem ich podatności na zjawiska klimatyczne w pierwszej kolejności. Dla pozostałych 

komponentów ww. sektorów ryzyko zostało oszacowane na poziomie średnim i niskim, co daje swobodę 

do realizacji działań adaptacyjnych w dalszej perspektywie czasowej. 

5.6 SZANSE WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU 

Szanse wynikające ze zmian klimatu odnoszą się przede wszystkim do tych czynników klimatycznych, 

które dotyczą zmian termicznych.  

Wyższe temperatury i łagodniejsze zimy mogą generować szanse dla miasta i jego mieszkańców 

poprzez: 

− Wydłużenie sezonu sportowo-rekreacyjnego,  

− Popularyzację i rozwój turystyki rowerowej w mieście, 

− Większą ilość imprez kulturalno-rozrywkowych w plenerze, 

− Wydłużenie okresu wegetacyjnego roślin oraz wzbogacanie różnorodności biologicznej, 

− Stworzenie warunków dla rozwoju upraw roślin ciepłolubnych, 

− Wydłużenie okresu świadczenia usług i prac remontowo-budowlanych, 

− Ograniczenie zapotrzebowania na ciepło (dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w ciepło) 

oraz ograniczenie ilość paliwa spalanego dla celów grzewczych w indywidualnych systemach 

ogrzewania, 

− Rozwój alternatywnych źródeł ciepła – energia cieplna, energia słoneczna, wiatrowa i inne, 

− Rozwój form małej retencji, wykorzystanie zgromadzonej wody do nawadniania roślinności 

miejskiej i zmniejszenie kosztów pobierania wody z wodociągów na cele utrzymania roślinności,  

− Wykorzystanie zgromadzonej wody na cele rekreacyjne (np. budowa wodnych placów zabaw) 

lub do zasilania zbiorników wodnych, wysychających w czasie upalnego lata. 

Malejąca liczba fal zimna i dni z ekstremalnie niskimi temperaturami będzie korzystne dla stanu 

powietrza atmosferycznego w mieście. Może to wpłynąć na zmniejszenie emisji do atmosfery związanej 

z ogrzewaniem, ale także na zmniejszenie ilości stosowanej soli i piasku do zimowego utrzymania dróg. 

Poprawie jakości powietrza służyć może także wzrost opadów i wymywanie zanieczyszczeń. 

Łagodniejsze zimy oznaczają mniejsze ryzyko zamarznięcia i odmrożeń, a także mniejsze ryzyko 

uszkodzenia infrastruktury. Pojawiają się także szanse związane z ograniczeniem kosztów na 

utrzymanie dróg, zieleni miejskiej, ogrzewaniem budynków. Wynikają one z prognozowanych wyższych 
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temperatur, zmniejszenia warunków do tworzenia oblodzenia, zmniejszenia liczby dni z pokrywa 

śnieżną oraz wyższych opadów. Pozytywnie, w kontekście jakości powietrza, rozpatrywane są silne 

wiatry które sprzyjają przewietrzaniu miasta. 

Wzrost ilości dni z opadami stwarza szansę poprawy bilansu wodnego w mieście oraz daje możliwość 

zretencjonowania wód do wykorzystania w okresach suchych oraz na cele przeciwpożarowe. Ponadto 

częste opady są korzystne dla jakości powietrza, oczyszczają ulice i zmniejszają ich zapylenie.  

5.7 WNIOSKI Z CZĘŚCI DIAGNOSTYCZNEJ 

Położenie geograficzne Mysłowic oraz sposób zagospodarowania miasta determinują jego wrażliwość 

na zmiany klimatu. W strukturze przestrzennej Mysłowic wyraźnie wyodrębniają się dwie, różne pod 

względem funkcjonalnym i strukturalnym części - silnie uprzemysłowiona i zurbanizowana część 

północna miasta, zamieszkała przez ok 67% mieszkańców miasta oraz obejmująca 73,44% powierzchni 

miasta część południowa, z zabudową rozproszoną. Wykonane analizy wskazują, że Mysłowice należą 

do miast, gdzie występuje nieznaczne zagrożenie powodziowe, a na większości zagrożonych terenów 

nie występują obszary zabudowy mieszkaniowej, drogi czy też obiekty przemysłowe. 

Zagospodarowanie miasta ze znacznym udziałem terenów uszczelnionych oraz niskim udziałem 

powierzchni terenów zielonych (udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni 

ogółem w ogólnej powierzchni miasta to zaledwie 1,1%) nie sprzyja retencji wodnej, co z kolei powoduje 

występowanie powodzi nagłych, typu Flash Flood, będących konsekwencją deszczy nawalnych czy 

burz.  

Wykonane modele klimatyczne dla Mysłowic prognozują do 2050 roku m.in.: zwiększenie liczby dni 

upalnych oraz większe natężenie fal upałów, zmniejszenie liczby dni z temperaturą maksymalną poniżej 

0°C  oraz liczby dni z temperaturą minimalną poniżej -10°C, a także wzrost rocznej sumy opadów 

atmosferycznych, wzrost liczby dni z opadem >10 mm/d i >20 mm/d w roku. 

W wyniku prac zespołu ekspertów oraz zespołu miejskiego, w trybie warsztatowym dokonano wyboru 

czterech najbardziej wrażliwych sektorów/obszarów miasta, a także określono potencjał adaptacyjny 

miasta w ośmiu kategoriach, co posłużyło do wyznaczenia podatności miasta Mysłowice na zmiany 

klimatu. Do najbardziej wrażliwych sektorów miasta należą: zdrowie publiczne, gospodarka wodna, 

gospodarka przestrzenna miasta oraz transport.  

Wysoki potencjał adaptacyjny określono w kategoriach: przygotowanie służb (przeszkolenie służb 

inżynieryjnych, medycznych), mechanizmy informowania i ostrzegania społeczności miasta 

o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu oraz organizacja współpracy z gminami sąsiednimi 

w zakresie zarządzania kryzysowego (dostęp do sprzętu i kadry ratowniczej). Średni potencjał 

określony został w odniesieniu do kategorii: możliwości finansowe - budżet miasta, dostęp do funduszy 

zewnętrznych, zdolność mobilizacji środków partnerów prywatnych, kapitał społeczny - funkcjonowanie 

organizacji społecznych (pozarządowych, partii politycznych, samorządowych), poziom świadomości 

społecznej grup lokalnych, gotowość do angażowania się w działania dla miasta, systemowość ochrony 

i kształtowania ekosystemów miejskich (infrastruktury błękitno-zielonej), istniejące zaplecze 

innowacyjne. Niski potencjał adaptacyjny określono w kategorii sieć i wyposażenie instytucji i placówek 

miejskich w sektorze ochrony zdrowia i edukacji (szpitale, szkoły, przedszkola) z uwagi m.in. na brak 

oddziałów geriatrycznych w mieście oraz niedostosowanie służby zdrowia oraz opieki społecznej do 

zmian demograficznych. 

Spośród 4 sektorów wrażliwych wskazanych w mieście, największą podatność na zmiany klimatu 

określono w Mysłowicach dla sektora zdrowie publiczne, a w szczególności w komponentach osoby >65 

roku życia, dzieci <5 roku życia, przewlekle chorzy (na czynniki: temperatura maksymalna, fale upałów, 

MWC, okresy bezopadowe z wysoką temperaturą), bezdomni (na czynniki: temperatura minimalna, fale 

zimna, dni z Tśr -5ºC do 2,5ºC i opadem). Podatność w powyższych komponentach sektora zdrowie 

publiczne/grupy wrażliwe oceniono na wysoką. Sektor jest też w średnim i niskim stopniu podatny na 
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pozostałe zagrożenia związane z termiką, opadami, jakością powietrza (podatność średnia we 

wszystkich komponentach) oraz wiatrem. 

Sektor gospodarka wodna jest podatny w niskim/średnim stopniu. Podsystem zaopatrzenia w wodę jest 

podatny w niskim stopniu (zagrożenia związane z termiką, opadami i wiatrem), niemniej jednak, ze 

względu na wiek sieci wodociągowej, wymagane będą działania adaptacyjne podnoszące komfort życia 

mieszkańców, zapewniające nieprzerwane dostawy wody oraz zmniejszające straty wody. Komponent 

podsystem gospodarki ściekowej jest najbardziej podatny w tym sektorze. Oceniono, że średnia 

podatność dotyczy zagrożeń związanych z występowaniem temperatur maksymalnych, minimalnych, 

stopniodni >27ºC, stopniodni <17ºC, fal zimna, dni z Tśr -5ºC do 2,5ºC i opadem, MWC, deszczy 

nawalnych, ekstremalnych opadów śniegu, długotrwałych okresów bezopadowych, okresów 

niżówkowych, niedoborów wody, powodzi od strony rzek i powadzi nagłych/miejskich. Infrastruktura 

przeciwpowodziowa również charakteryzuje się średnią podatnością związaną z występowaniem 

deszczy nawalnych, obfitych opadów śniegu oraz powodzi rzecznych i miejskich. Jest też podatna na 

zagrożenia związane z temperaturą minimalną, stopniodniami <17ºC, falami zimna, występowaniem dni 

z Tśr -5ºC do 2,5ºC i opadem oraz burzami w tym burzami z gradem.  

Podatność komponentu gospodarka przestrzenna miasta na zmiany klimatu oceniono jako niską. 

Niemniej jednak, ze względu na strukturę przestrzenną miasta, znaczenie tego sektora zostało 

wskazane jako ważne, a to oznacza, że zostały dostrzeżone przesłanki, które mogą mieć dodatkowy 

wpływ na podatność tego komponentu. Takim ważnym czynnikiem jest, uszczelnienie gruntu, 

powierzchnia terenów zieleni urządzonej oraz znaczna liczba terenów poprzemysłowych 

i zdegradowanych w mieście. 

Sektor transportu został cechuje się średnią/niską podatnością. Spośród 3 komponentów najmniej 

podatny jest podsystem szynowy, gdzie średnią podatność wskazano dla zagrożeń związanych 

z występowaniem silnego i bardzo silnego wiatru. Podsystem drogowy i transport publiczny miejski jest 

podatny w średnim stopniu na zagrożenia związane z temperaturą (dni z Tśr -5ºC do 2,5ºC i opadem) 

oraz opadami (ekstremalne opady śniegu, powodzie od strony rzek i powodzie nagłe/miejskie). 

W pozostałych zagrożeniach komponenty wykazują niską podatność na zjawiska związane ze 

zmianami klimatu. 

Następny etap prac diagnostycznych dotyczył określenia dla miasta Mysłowic ryzyk wynikających ze 

zmian klimatu. Na podstawie prac warsztatowych z udziałem interesariuszy ryzyka na bardzo wysokim 

poziomie oszacowano dla trzech najbardziej wrażliwych sektorów tj. zdrowia publicznego (osoby >65 

roku życia, osoby przewlekle chore) w odniesieniu do ekstremalnie wysokich temperatur, gospodarki 

wodnej (podsystem gospodarki ściekowej oraz infrastruktury przeciwpowodziowej) w odniesieniu do 

deszczy nawalnych oraz powodzi nagłych/miejskich), terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej 

intensywności (komponenty: zwarta zabudowa śródmiejska oraz osiedla mieszkaniowe) w odniesieniu 

do deszczy nawalnych oraz gospodarki przestrzennej (komponenty: podsystem szynowy, podsystem 

drogowy oraz transport publiczny miejski w odniesieniu do deszczy nawalnych oraz powodzi 

nagłych/miejskich). Wysokie ryzyko oznaczone zostało w pozostałych komponentach sektora zdrowie 

publiczne, transport oraz planowanie przestrzenne i odnosiło się głównie do zagrożeń związanych 

z ekstremalnymi temperaturami, falami upałów i zimna (dot. osób bezdomnych), występowaniem MWC 

(komponenty zdrowia publicznego), jakością powietrza, wiatrami oraz opadami i wynikającymi z nich 

powodziami nagłymi/miejskimi i rzecznymi. 

Analiza ryzyk była podstawą do zbudowania celów szczegółowych, których realizacja pozwoli na 

osiągnięcie celu nadrzędnego Planu adaptacji dla miasta Mysłowice. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 miasta 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. 
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Plan Adaptacji miasta Mysłowice do zmian klimatu został opracowany w celu przygotowania władz 

miasta i mieszkańców do świadomego i odpowiedzialnego reagowania na zmiany klimatu oraz 

wynikające z nich zagrożenia. Wizja i cel nadrzędny dla Planu Adaptacji do zmian klimatu została 

wypracowana w trybie warsztatowym. Kierunki strategiczne i cele szczegółowe to rezultat analizy ryzyka 

i przypisanym do niej priorytetów. 

 

  

 

 

  

W roku 2030 miasto Mysłowice będzie obszarem zrównoważonego 

rozwoju gospodarczego, społecznego i przyrodniczego, 

przygotowanym na zmiany klimatu i zapewniającym swoim 

mieszkańcom bezpieczeństwo w sytuacji spodziewanych zdarzeń 

klimatycznych. 

Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego miasta do skutków zmian 

klimatu w celu realizacji ekologicznych, społecznych i ekonomicznych 

celów rozwoju oraz wysokiej jakości życia jego mieszkańców. 
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KIERUNEK STRATEGICZNY CEL SZCZEGÓŁOWY 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

zjawiska hydrologiczne 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie 

powodzi nagłych/miejskich 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie 

powodzi od strony rzek 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie 

okresów bezopadowych z wysoką temperaturą 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie 

długotrwałych okresów bezopadowych 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie 

deszczy nawalnych 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

termiczne zjawiska 

meteorologiczne 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie 

wyższych temperatur maksymalnych 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie 

stopniodni >27°C (liczby dni z temp. >27°C) 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie 

fal upałów 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie 

temperatur minimalnych 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie 

fal zimna 

Zwiększenie odporności miasta występowanie 

międzydobowej zmiany temperatury 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie 

zjawiska "miejska wyspa ciepła" (MWC) 

Zwiększenie odporności 

miasta na negatywne skutki 

zwiększonej koncentracji 

zanieczyszczeń powietrza 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie 

przekroczeń norm jakości powietrza 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie 

smogu 

Zwiększenie odporności 

miasta na występowanie 

silnego wiatru i burz 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie 

silnego i bardzo silnego wiatru 

Zwiększenie odporności miasta na występowanie 

burz (w tym burz z gradem) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Działania adaptacyjne 
Zwiększenie gotowości i zdolności do reagowania na skutki zmian klimatu, opisane 

przez wizję miasta, cel nadrzędny Planu Adaptacji, kierunki strategiczne i cele 

szczegółowe, wymaga działania w różnych obszarach funkcjonowania miasta - jego 

organizacji, edukacji i ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach oraz rozwiązań 

technicznych w przestrzeni miasta. Plan Adaptacji zawiera działania organizacyjne, 

edukacyjno-informacyjne i działania techniczne.  
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Głównym celem Planu Adaptacji jest zwiększenie odporności miasta na przewidywany w perspektywie 

2030 roku wzrost częstości i intensywności występowania fal upałów, wyższych temperatur 

maksymalnych oraz okresów bezopadowych z wysoką temperaturą, wzrost częstości i intensywności 

występowania deszczy nawalnych skutkujących podtopieniami, powodzi nagłych/powodzi miejskich 

oraz powodzi od strony rzek, a także występowania silnego i bardzo silnego wiatru oraz burz poprzez 

podjęcie wielu działań adaptacyjnych dających efekt synergii. Działania adaptacyjne pomogą miastu 

przystosować się do zmian klimatu, redukując podatność sektorów miasta: zdrowie publiczne, 

gospodarka wodna, gospodarka przestrzenna miasta oraz transport. 

Doboru działań adaptacyjnych dokonano tak, aby każdy cel adaptacyjny był osiągnięty w optymalny 

sposób uwzględniający m. in. kryteria zrównoważonego rozwoju, efektywności kosztowe oraz 

synergicznego oddziaływania efektów działania w ograniczaniu również innych zagrożeń.  

Zwiększenie gotowości i zdolności do reagowania na skutki zmian klimatu opisane przez cele 

szczegółowe wymaga działania w różnych obszarach funkcjonowania miasta - jego organizacji, edukacji 

i ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach oraz rozwiązań technicznych w przestrzeni miasta. 

 

Rysunek 3 Rodzaje działań adaptacyjnych 

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. 

Lista działań adaptacyjnych tworzy opcję adaptacyjną. Działania wchodzące w jej skład zostały 

wypracowane w trybie warsztatowym i następnie ocenione narzędziami analitycznymi: analizą 

wielokryterialną oraz analizą kosztów i korzyści w ramach analizy opcji. Opcja ta zawiera działania 

odpowiadające na najważniejsze dla miasta zagrożenia związane ze zmianami klimatu. 

Dla miasta Mysłowice podczas warsztatów ustalono, że działania rekomendowane do wdrożenia 

w mieście zostaną podzielone na pakiety (Tabela 6), co ma ułatwić późniejsze wdrażanie. Zdefiniowano 

poszczególne 6 pakietów działań: Pakiet 1 – Edukacja i wzmocnienie służb związanych z adaptacją do 
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zmian klimatu, Pakiet 2 – Błękitno-zielona infrastruktura, Pakiet 3 – Ograniczenie niskiej emisji, Pakiet 

4 – Ograniczenie ruchu samochodów w mieście, Pakiet 5 – Gospodarka wodno-ściekowa, Pakiet 6 – 

Dokumenty strategiczne i planistyczne w mieści 
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Tabela 6 Działania adaptacyjne wybrane dla miasta Mysłowice 

L.p. Nazwa działania Opis działania Kierunek strategiczny Efekt realizacji 

Instytucje/ służby 

odpowiedzialne za 

realizację 

Horyzont 

czasowy 

 Pakiet 1: Edukacja i wzmocnienie służb związanych z adaptacją do zmian klimatu 

1.1.  Wzmocnienie systemu informacji o 

zagrożeniach w przestrzeni 

publicznej - doposażenie stacji 

monitoringu jakości powietrza, 

parametrów meteorologicznych, 

działania informacyjno-edukacyjne 

 

 

DZIAŁANIE INFORMACYJNO-

EDUKACYJNE 

W związku z ryzykiem nasilania ekstremalnych zjawisk pogodowych tj. burze i nawałnice, fale upałów, fale zimna, 

śnieżyce, stany smogowe w mieście potrzebna jest sieć informacyjno-edukacyjna o jakości powietrza wraz z 

parametrami meteorologicznymi wraz z systemem informowania mieszkańców o zagrożeniach. System powinien być 

ogólnodostępny, bezpłatny i nie wymagający żadnych działań ze strony mieszkańców. Na terenie miasta znajduje się 5 

stacji monitoringu jakości powietrza i podstawowych parametrów meteorologicznych (PM2.5, PM10, temperatura, 

ciśnienie, wilgotność). Doposażone czujniki powinny być kompatybilne z istniejącą siecią. Ważne jest, aby zagęścić sieć 

monitoringu, tak aby przynajmniej w każdej dzielnicy znajdował się punkt monitoringu. Zalecane jest wykorzystanie 

informacji o miejscach szczególnie narażonych na występowanie sytuacji smogowych, wykazanych w raporcie EKO 

Patrolu (dzielnica Dziećkowice, Brzezinka – w pobliżu ul. Reja, Janów Miejski, Kosztowy/Krasowy), jak również obszarów 

wrażliwych na Miejską Wyspę Ciepła wskazanych w MPA. Informacja mieszkańców o zagrożeniach powinna bazować 

przede wszystkim na istniejących już kanałach informacyjnych i stanowić bazę do jego rozbudowy.  

Wymagania dotyczące systemu: 

Działanie to wymaga istnienia/ opracowania aktu prawa miejscowego systemowo regulującego kwestie przygotowywania 

i przekazywania informacji o zagrożeniach. Wymaga także podpisania porozumień pomiędzy instytucjami/ podmiotami: 

Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Miejską Komendą Policji itd. 

Zainstalowane do tej pory czujniki zbierają i przetwarzają informacje. Na podstawie pomiarów sieci tworzone są 

miesięczne raporty dla gmin i miast. Pozwalają one poznać najbardziej zanieczyszczone miejsca, dzięki czemu możliwa 

jest natychmiastowa reakcja lokalnych władz oraz kierowanie działań naprawczych w pierwszej kolejności do tych miejsc 

w gminie, które najbardziej tego potrzebują.  

Panel zarządzania powinien umożliwiać dostęp do bieżących i archiwalnych danych o: stanie zanieczyszczenia 

powietrza, temperaturze, stężeniu pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10 (PM – Particulate Matters), ciśnieniu 

atmosferycznym oraz wilgotności powietrza. Wyniki powinny być zbierane z sieci czujników oraz z innych stacji 

pomiarowych. Narzędzie powinno generować predykcja prognozy, która powinna być dostępna dla użytkowników. 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

zjawiska hydrologiczne 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

termiczne zjawiska 

meteorologiczne 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na negatywne 

skutki zwiększonej 

koncentracji 

zanieczyszczeń powietrza 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na występowanie 

silnego wiatru i burz 

 

1. Podniesienie 

wydajności systemu 

informowania o 

zagrożeniach w 

mieście 

2. Podniesienie poziomu 

świadomości 

mieszkańców miasta 

na temat zmian klimatu 

i ich konsekwencji 

UM, KZK GOP, 

Przewoźnicy 
2020-2021 

1.2.  Działania informacyjno-edukacyjne 

dla najmłodszych mieszkańców, nt. 

racjonalnego użytkowania wody w 

okresach wzmożonego 

zapotrzebowania 

 

 

DZIAŁANIE INFORMACYJNO-

EDUKACYJNE 

Przekazanie wiedzy i podniesienie świadomości mieszkańców na temat zagrożeń naturalnych wynikających z 

ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, hydrologicznych i pochodnych. Edukacja w zakresie użytkowania wody w 

okresach wzmożonego zapotrzebowania. 

Niezwykle istotnym elementem budowy systemu optymalizacji zużycia wody wodociągowej sieci Mysłowic, powinno być 

kształtowanie świadomości, postaw i kultury konsumpcji wody przez jej użytkowników np.: w formie konkursów wiedzy o 

zrównoważonej konsumpcji wody w szkołach, w czasie imprez plenerowych organizowanych przez miasto; spotów 

instruktarzowych i konkursów w lokalnej telewizji, stacjach radiowych oraz na popularnych portalach internetowych, 

portali społecznościowych; imprez plenerowych organizowanych przez MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach, 

demonstrujących pracę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Mysłowic, z jednoczesną demonstracją spotów nt. 

regionalnych, polskich i światowych problemów oraz osiągnięć w dziedzinie gospodarki wodnej i wzorów zrównoważonej 

konsumpcji wody, z fachowym komentarzem oraz konkursami dla konsumentów. Działanie skierowane w szczególności 

dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

zjawiska hydrologiczne 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

termiczne zjawiska 

meteorologiczne 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na negatywne 

skutki zwiększonej 

koncentracji 

zanieczyszczeń powietrza 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na występowanie 

silnego wiatru i burz 

 

1. Podniesienie poziomu 

świadomości 

mieszkańców miasta 

na temat zmian klimatu 

i ich konsekwencji 

2. Podniesienie poziomu 

świadomości 

mieszkańców miasta 

na temat racjonalnego 

zużycia wody 

UM, Przedsiębiorstwo 

wodociągowe Mysłowice, 

placówki edukacyjne 

2020-2030 

1.3.  Edukacja/ promocja/ informacja o 

podjętych i planowanych 

działaniach adaptacyjnych 

 

 

DZIAŁANIE INFORMACYJNO-

EDUKACYJNE 

Działanie polega na informowaniu mieszkańców o podejmowanych i planowanych działaniach adaptacyjnych w mieście 

przez różne kanały informacyjne (m.in. strona www, media społecznościowe, plakaty informacyjne, itp.) wraz z działaniami 

edukacyjnymi. W ramach działania zostaną przygotowane materiały informacyjno-edukacyjne. Organizowane będą gry 

miejskie, happeningi, pikniki edukacyjno-informacyjne. 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

zjawiska hydrologiczne 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

termiczne zjawiska 

meteorologiczne 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na negatywne 

skutki zwiększonej 

1. Podniesienie poziomu 

świadomości 

mieszkańców miasta 

na temat zmian klimatu 

i ich konsekwencji 

UM 2020-2030 
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L.p. Nazwa działania Opis działania Kierunek strategiczny Efekt realizacji 

Instytucje/ służby 

odpowiedzialne za 

realizację 

Horyzont 

czasowy 

koncentracji 

zanieczyszczeń powietrza 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na występowanie 

silnego wiatru i burz 

 

1.4.  Wzmocnienie służb ratowniczych z 

uwzględnieniem zmian 

klimatycznych 

 

 

DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE 

Wzmocnienie służb ratowniczych powinno mieć na celu wsparcie jednostek odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe. 

Powinno uruchomić niezbędne siły oraz środki, uczestniczące w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek 

sytuacji kryzysowych wywołanych zmianami klimatu. Procedury dotyczące służb ratowniczych określają sposób 

postępowania oraz współdziałania między niezbędnymi organami. Działanie to powinno mieć wpływ na wzmocnienie 

potencjału służb ratowniczych m.in. modernizację i zakup nowoczesnego sprzętu, aparatury, niezbędnych do 

przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.  

1) Zakup sprzętu: 

- ponton bezburtowy, 

- tamy i zapory mobilne, 

- wodowskaz na Przemszy (most nad Przemszą przy ul. Krakowskiej). 

2) szkolenia ratunkowe dla pracowników UM Mysłowice i Ochotniczej Straży Pożarnej - kurs kwalifikowanego ratownika 

3) wymiana/modernizacja hydrantów; 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

zjawiska hydrologiczne 

1. Poprawa 

bezpieczeństwa 

mieszkańców w 

obliczu niekorzystnych 

zmian klimatu 

UM, Straż Pożarna, 

Policja, Przedsiębiorstwo 

wodociągowe Mysłowice 

2020-2022 

1.5.  Budowa sieci współpracy dla 

wdrażania MPA 

 

 

DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE 

Przy wdrażaniu MPA pojawia się wiele kwestii wspólnych dla miast sąsiednich. Istotą działania jest nawiązywanie 

kontaktów i utrzymanie pozytywnych relacji z różnymi podmiotami w celu wymiany informacji oraz wzajemnego wsparcia 

podczas wdrażania MPA. Sieć współpracy może być rozwijana przez włączanie sąsiednich miast realizujących MPA 

oraz interesariuszy zaangażowanych w realizację MPA w mieście. W przypadku Mysłowic wchodzących w skład 

Metropolii Śląsko – Zagłębiowskiej sieć współpracy może funkcjonować w oparciu o cykliczne spotkania pomiędzy 

organami i autorytetami w danym obszarze tematycznym Metropolii lub też we współpracy z zespołem miejskim miast 

sąsiednich (np. Sosnowiec - Rewaloryzacja Trójkąta Trzech Cesarzy). Sieć powinna być rozpoznawalna przez 

decydentów i społeczeństwo dzięki dobrej reprezentacji i efektywnej komunikacji.  

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

zjawiska hydrologiczne 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

termiczne zjawiska 

meteorologiczne 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na negatywne 

skutki zwiększonej 

koncentracji 

zanieczyszczeń powietrza 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na występowanie 

silnego wiatru i burz 

1. Wzmocnienie 

współpracy z 

sąsiednimi miastami 

co przyczyni się do 

osiągania lepszych 

efektów w odniesieniu 

do przeciwdziałania 

niekorzystnym 

zmianom klimatu 

UM, Metropolia 

Górnośląsko-

Zagłębiowska 

2020-2021 

2.  
Pakiet 2: Błękitno-zielona infrastruktura 

2.1.  Intensywne działania 

przeciwpowodziowe (budowa 

zbiorników retencyjnych) na 

obszarach zurbanizowanych 

 

 

DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE 

W warunkach wodnych Mysłowic, okresowo występuje problem podtopień spowodowanych intensywnymi opadami 

atmosferycznymi, gwałtownymi roztopami pokrywy śnieżno-lodowej, wysokimi stanami wód w ciekach powierzchniowych. 

Szczególnie zagrożonymi podtopieniami, obszarami Mysłowic, są tereny północno-wschodniej części Miasta (Piasek, 

Centrum, Brzęczkowice), południowo-wschodniej części Miasta (Kosztowy, Krasowy i Dziećkowice) zlokalizowane w 

sąsiedztwie lub w obrębie obszarów zalewowych Czarnej Przemszy, Przemszy, Brynicy, Boliny, Rowu Kosztowskiego i 

Potoku Ławeckiego (Przyrwy). Obiekty narażone na podtopienia oprócz systemu izolacji oraz uszczelnień budowlanych 

powinny być osłaniane przez: automatyczne zawory przeciwzalewowe (od cieków powierzchniowych oraz w granicach 

aglomeracji wyznaczonej dla sieci kanalizacyjnej), podziemne zbiorniki retencyjne (pojedyncze lub tworzące systemy) - 

włączone w system kanalizacji deszczowej lub rozdzielczej, w uzasadnionym stopniu wspierane przepompowniami. 

Podziemne zbiorniki retencyjne powinny być zainstalowane w położeniu i systemie umożliwiającym funkcjonowanie w 

formie bufora łagodzących, a nawet eliminującego zagrożenie powodziowe, w połączeniu z zagospodarowaniem 

podczyszczonych gromadzonych wód. Zgromadzone w zbiornikach wody powinny być wykorzystywane do celów 

komunalnych niewymagających czystości jak dla wód do spożycia, np. do utrzymania zielonej infrastruktury Miasta. 

Przedmiotem działania jest stworzenie koncepcji budowy zbiorników retencyjnych na obszarach silnie zurbanizowanych w 

Mysłowicach. 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

zjawiska hydrologiczne 

1. Poprawa systemu 

retencjonowani wód 

2. Zmniejszenie 

zagrożenia 

powodziowego / 

obszarów zagrożonych 

lokalnymi 

podtopieniami 

3. Zwiększenie liczby 

obiektów błękitno-

zielonej infrastruktury 

UM, Przedsiębiorstwo 

wodociągowe Mysłowice 
2019-2021 
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L.p. Nazwa działania Opis działania Kierunek strategiczny Efekt realizacji 

Instytucje/ służby 

odpowiedzialne za 

realizację 

Horyzont 

czasowy 

2.2.  Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury zapewniającej 

właściwe stosunki wodne, 

retencjonowanie wód i ochronę 

przeciwpowodziową 

 

 

DZIAŁANIE TECHNICZNE 

Działanie obejmuje: 

1. Bieżącą konserwację oraz remonty urządzeń wodnych w zakresie melioracji podstawowych (a. Regulacja koryta 

cieku Bolina Główna w Mysłowicach w km 0+367,5 + 1+397; b. Regulacja koryta cieku Bolina Główna w 

Mysłowicach i Katowicach w km 1+397 + 4+800) 

2. Przebudowa koryta w okolicy ul. Kaczej, w celu zapobiegania cofki wód z Przemszy do sieci kolektorów sanitarnych, 

w okresach gwałtownych intensywnych opadów bądź wzmożonego dopływu wód roztopowych. 

3. Regulacja stosunków wodnych w oparciu o sieć urządzeń melioracyjnych i lokalnych cieków 

4. Budowa systemu tam betonowych ze śluzami na Rowie Kosztowskim (dzielnica Dziećkowice) 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

zjawiska hydrologiczne 

1. Zmniejszenie 

zagrożenia 

powodziowego w 

mieście 

2. Zmniejszenie 

zagrożenia lokalnymi 

podtopieniami 

UM, Wody Polskie, 

użytkownicy urządzeń 

wodnych i gruntów 

2019-2023 

2.3.  Zacienianie placów zabaw, 

ogrzewacze IR 

 

 

DZIAŁANIE TECHNICZNE 

Działanie zakłada stworzenie systemowego podejścia i wybudowanie odpowiedniej infrastruktury zapewniającej komfort 

termiczny mieszkańców podczas fal upałów i dni z ekstremalnie wysoką temperaturą. Fale upałów, zwłaszcza 

pojawiające się w czerwcu i lipcu, prowadzą do istotnego wzrostu liczby zgonów w porównaniu z okresami bez upałów. 

W warunkach stresu cieplnego w okresie maj-wrzesień (wskaźnik obciążeń cieplnych UTCI >32°C) wzrasta ryzyko zgonu 

o ponad 25%. Działanie ściśle jest związane Budową systemu rozwiązań dla zapewnienia komfortu termicznego 

mieszkańców. 

Działania obejmują: 

1. Wyposażanie placów zabaw w elementy zacieniające (żagle/pergole); 

2. Instalacja promienników IR (podczerwień). 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

termiczne zjawiska 

meteorologiczne 

1. Poprawa komfortu 

termicznego 

mieszkańców miasta 

2. Poprawa systemu 

kształtowania 

przestrzeni publicznej 

3. Poprawa jakości życia 

w mieście - Mysłowice 

miastem atrakcyjnym 

dla mieszkańców 

UM 2020-2023 

2.4.  Zazielenianie miasta - 

wzbogacanie szaty roślinnej, 

tworzenie parków kieszonkowych, 

tworzenie tzw. zielonych podwórek 

 

 

DZIAŁANIE TECHNICZNE 

Zadanie polega na zwiększaniu powierzchni zielonych w mieście poprzez zagospodarowanie obszarów o niewielkich 

rozmiarach, tworząc tzw. parki kieszonkowe i zielone podwórka. 

Rozmiary parku kieszonkowego wynoszą od kilkuset do maksymalnie 5000 m2. Park może być tworzony na niewielkim 

fragmencie gruntu, na nieużytkach lub też jako element większej inwestycji. Nawet niewielkie zielone obszary powodują, 

iż komfort funkcjonowania mieszkańców w mieście polepsza się. W projektach parków kieszonkowych, poza zielenią 

uwzględnia się również takie elementy, jak urządzenia służące do rekreacji, elementy małej architektury, czy ogródki 

gastronomiczne. Parki kieszonkowe zyskują coraz większą popularność na całym świecie.  

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

zjawiska hydrologiczne  

 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

termiczne zjawiska 

meteorologiczne 

1. Poprawa komfortu 

termicznego 

mieszkańców miasta 

2. Poprawa systemu 

kształtowania 

przestrzeni publicznej 

3. Poprawa jakości życia 

w mieście - Mysłowice 

miastem atrakcyjnym 

dla mieszkańców 

4. Zwiększenie 

powierzchni 

biologicznie czynnych 

UM 2020-2025 

2.5.  Budowa/Rewitalizacja/Przebudowa 

i rozwój parków miejskich w 

przestrzeni miasta Mysłowice z 

uwzględnieniem niewielkich 

zbiorników retencyjnych 

 

 

DZIAŁANIE TECHNICZNE 

Zieleń miejska to specjalnie konstruowane boiska czy zakładane przez mieszkańców w najbliższym otoczeniu ogródki. 

Są przykładem na to, że rozwiązania miasta w zakresie ochrony przeciwpowodziowej odnoszą się nie tylko do 

infrastruktury hydrotechnicznej. Warto wyznaczać również kontrolowane obszary zalewowe, np. na terenach 

rekreacyjnych. W przypadku intensywnych opadów, wszystkie te działania wspomogą retencję wody, opóźnienie i 

kontrolowanie jej spływu na terenie miasta. 

Działanie swoim zakresem będzie obejmowało:  

1. Rewaloryzacja Parku Promenada. 

2. Rewaloryzacja Parku Zamkowego. 

3. Uwzględnienie w rewitalizowanych parkach ładu przestrzennego z uwzględnieniem strefowości w 

zagospodarowaniu parków (rozgraniczanie stref dopasowanych do grup wiekowych mieszkańców). 

4. Pielęgnacja terenów zieleni urządzonej. 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

zjawiska hydrologiczne  

1. Poprawa systemu 

retencjonowani wód 

2. Zmniejszenie 

zagrożenia 

powodziowego / 

obszarów zagrożonych 

lokalnymi 

podtopieniami 

3. Poprawy bilansu 

wodnego Mysłowic 

4. Poprawa komfortu 

termicznego 

mieszkańców 

5. Zwiększenie 

powierzchni 

biologicznie czynnych 

6. Wzmocnienie polityki 

przestrzennej miasta 

UM 2018-2020 

2.6.  Opracowanie koncepcji 

kształtowania systemu BZI / 

Opracowanie projektu 

zintegrowanego systemu BZI 

Działanie ma charakter kompleksowy i składa się z szeregu działań o charakterze organizacyjnym mających na celu 

wzmocnienie istniejących zasobów i rozwiązań błękitnej i zielonej infrastruktury oraz budowę i rozwój nowych jej 

elementów przez utworzenie rozwiązania systemowego dla miasta Mysłowice, a także podniesienie świadomości 

społecznej o korzyściach wynikających z działania (BZI) i możliwościach jakie oferuje w zakresie usług ekosystemowych 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

zjawiska hydrologiczne  

 

1. Poprawa systemu 

retencjonowania wód 

2. Zmniejszenie 

zagrożenia 

UM 2019-2021 
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L.p. Nazwa działania Opis działania Kierunek strategiczny Efekt realizacji 

Instytucje/ służby 

odpowiedzialne za 

realizację 

Horyzont 

czasowy 

 

 

DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE 

np. regulacyjnych (regulacja mikroklimatu miasta, retencja miejska, itp.). Wprowadzenie rozwiązania systemowego 

zapewni "łączność" terenów zielonych w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta. Opracowanie koncepcji 

kształtowania BZI dla miasta Mysłowice będzie uwzględniało szereg działań, np.: 

- kształtowanie miejskich terenów zieleni urządzonej, wraz z obecnymi w niej zbiornikami i ciekami wodnymi 

- budowa i /lub  modernizacja rozwiązań odprowadzania wód opadowych oraz systemy drenażu, 

 -ochrona terenów niezasklepionych (terenów przepuszczalnych) w tym gleb miejskich przed presją inwestycyjną, 

- kształtowanie powierzchni bioretencji w rozwiązaniach przestrzeni publicznych, np. place deszczowe 

 -ochrona naturalnych obszarów zalewowych, 

- rozwiązania tzw. zielonej architektury (parkingi, dachy, ogrody wertykalne), 

- wprowadzanie do miejskich dokumentów (np. MPZP, koncepcje urbanistyczno-architektoniczne, programy rewitalizacji, 

itp.) zapisów dotyczących wymagań zachowania korytarzy ekologicznych, naturalnych cieków i zbiorników wodnych, a 

także wykorzystania potencjału usług ekosystemów miejskich. 

- powiązanie systemu komunikacji pieszej i rowerowej z układem ciągów zieleni miejskiej i podmiejskiej, 

- organizacja konkursów, kampanii edukacyjnych i promowanie rozwiązań wzmacniających BIZ- np. indywidualne 

gromadzenie wód na potrzeby podlewania ogrodów przydomowych. 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

termiczne zjawiska 

meteorologiczne 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na występowanie 

silnego wiatru i burz 

powodziowego / 

obszarów zagrożonych 

lokalnymi 

podtopieniami 

3. Poprawy bilansu 

wodnego Mysłowic 

4. Poprawa komfortu 

termicznego 

mieszkańców 

5. Zwiększenie 

powierzchni 

biologicznie czynnych 

6. Wzmocnienie polityki 

przestrzennej miasta 

2.7.  Rozwijanie systemów 

zagospodarowania wód 

opadowych na terenach 

zurbanizowanych (inwentaryzacja 

hydrologiczna miasta) 

 

 

DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE 

Ze względu na okresowo występujący problem podtopień spowodowanych intensywnymi opadami atmosferycznymi, 

gwałtownymi roztopami pokrywy śnieżno-lodowej, wysokimi stanami wód w ciekach powierzchniowych, powstawania i 

pogłębiania się obszarów bezodpływowych wskutek osiadania gruntów, prowadzących do uszczuplenia zasobów wód, w 

mieście potrzebne jest systemowe podejście rozszerzające zakres retencji oraz infiltracji wód opadowych, powiększając 

zasoby wód powierzchniowych i podziemnych Mysłowic. Celem działania jest przygotowanie inwentaryzacji hydrologicznej 

miasta. Działanie polega na przygotowaniu ekspertyzy zawierającej: 

1. inwentaryzacja powierzchni uszczelnionych sztucznie i naturalnie (uszczelnienie hydrogeologicznie) oraz 

wodochłonnych hydrogeologicznie, 

2. inwentaryzacja i analiza stanu hydrologicznego zbiorników i cieków wodnych w mieście, 

3. inwentaryzacji i analiza sieci kanalizacyjnej, 

4. stworzenie modelu funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, 

5. wskazanie obszarów i możliwości zagospodarowania wód opadowych/ podziemnych. 

Do działania zostanie wykorzystana inwentaryzacja i delimitacja obszarów zieleni miejskiej, przeprowadzona w działaniu 

"Opracowanie koncepcji kształtowania systemu BZI / Opracowanie projektu zintegrowanego systemu BZI". Inwentaryzacja 

zieleni miejskiej posłuży jako podstawa waloryzacji terenu miasta pod kątem bioretencji oraz intercepcji biotycznej.  

Realizacja działania wpłynie na pomniejszenie zagrożenia i złagodzi skutki podtopień powstałych w wyniku powodzi 

nagłych/miejskich przez wskazanie interwencji i obszarów, na których możliwe będzie wykorzystanie wód opadowych, 

tworzenie tzw. „ogrodów deszczowych. 

Konieczne będzie również edukacja mieszkańców i zachęcanie ich do tworzenia i utrzymywania obiektów mikroretencji 

wód.  

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

zjawiska hydrologiczne  

1. Poprawa systemu 

retencjonowania wód 

2. Zmniejszenie 

zagrożenia 

powodziowego / 

obszarów zagrożonych 

lokalnymi 

podtopieniami 

3. Poprawy bilansu 

wodnego Mysłowic 

4. Poprawa komfortu 

termicznego 

mieszkańców 

UM, Przedsiębiorstwo 

wodociągowe Mysłowice 
2020-2022 

3.  
Pakiet 3: Ograniczenie niskiej emisji 

3.1.  Ustanowienie programu 

ograniczenia niskiej emisji w 

mieście zgodnego z uchwałą 

antysmogową Sejmiku 

Województwa Śląskiego 

 

 

DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE 

Celem działania jest ustanowienie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście zgodnego z uchwałą antysmogową 

Sejmiku Województwa Śląskiego obejmującego: 

1. Wymagania dla jakości paliw - wprowadzenie do istniejącego porządku prawnego rozporządzenia Ministra Energii 

oraz/lub Ministra Środowiska dotyczącego minimalnych wymogów co do jakości paliw, które mogą być wprowadzane do 

obrotu detalicznego na rynku krajowym, 

2. Zakaz stosowania w zbiorowych oraz indywidualnych kotłowniach komunalnych paliw, których spalanie na danym 

obszarze jest główną przyczyną występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń powietrza, wprowadzany 

uchwałą antysmogową Rady Miasta, w oparciu o uchwałę antysmogową Sejmiku Wojewódzkiego na podstawie art.92 

ustawy POŚ. 

3. Wymagania dla stosowanych kotłów-  stopniowe wprowadzenie zakazu użytkowania w budynkach mieszkalnych 

przestarzałych technologicznie kotłów na paliwa stałe. W pierwszej kolejności tzw. kotłów bezklasowych, a następnie 

kotłów klasy 3 i 4. 

4. Ustanowienie programu PONE  

- zachęta finansowa do zakupu źródeł ciepła opartych na OZE w celu wytwarzania c.o lub/i c.w.u 

 - przyłączenie do sieci w celu pozyskiwania c.o. i/lub c.w.u.    

- dopłaty do wymiany kotłów 

5. Zachęty dla realizacji przyłączy do zdalnej sieci ciepłowniczej, np. gwarancja stałej ceny przez okres kilku lat, 

(porozumienia z dostawcą energii, preferencyjne warunki dla nowopodłączonych użytkowników). 

6. Dopłaty dla najuboższych do zakupu paliw odpowiedniej jakości. 

Zwiększenie odporności 

miasta na negatywne 

skutki zwiększonej 

koncentracji 

zanieczyszczeń powietrza 

1. Obniżenie stężeń 

zanieczyszczeń 

powietrza 

atmosferycznego 

powodowanych niską 

emisją komunalną 

2. Obniżenie narażenia 

środowiskowego oraz 

ryzyka zdrowotnego 

mieszkańców 

wynikającego z 

ponadnormatywnych 

stężeń zanieczyszczeń 

powietrza 

atmosferycznego 

powodowanych niską 

emisją komunalną 

UM 2020-2030 
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L.p. Nazwa działania Opis działania Kierunek strategiczny Efekt realizacji 

Instytucje/ służby 

odpowiedzialne za 

realizację 

Horyzont 

czasowy 

7. Informowanie mieszkańców o innych istniejących aktualnie możliwościach dofinansowywania źródeł ciepła np. 

program WFOŚiGW STOP SMOG. 

3. Poprawa jakości 

powietrza w mieście 

4. Poprawa jakości życia 

w mieście - Mysłowice 

miastem atrakcyjnym 

dla mieszkańców 

3.2.  Termomodernizacja budynków 

 

 

DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE 

1. Ustanowienie miejskiego planu termoizolacji budynków 

2. Ustanowienie systemu dopłat i/lub preferencyjnych kredytów do ocieplenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 

wspólnot mieszkaniowych jako systemu zachęt dla mieszkańców 

Szacowana wartość inwestycji 31 500 000 wg szacunków 2018r. 

Zwiększenie odporności 

miasta na negatywne 

skutki zwiększonej 

koncentracji 

zanieczyszczeń powietrza 

1. Obniżenie stężeń 

zanieczyszczeń 

powietrza 

atmosferycznego 

powodowanych niską 

emisją komunalną 

2. Obniżenie narażenia 

środowiskowego oraz 

ryzyka zdrowotnego 

mieszkańców 

wynikającego z 

ponadnormatywnych 

stężeń zanieczyszczeń 

powietrza 

atmosferycznego 

powodowanych niską 

emisją komunalną 

3. Poprawa jakości 

powietrza w mieście 

4. Poprawa komfortu 

termicznego 

mieszkańców 

UM 2020-2030 

3.3.  Poprawa jakości powietrza w 

pomieszczeniach przedszkolnych i 

żłobkach w Mysłowicach 

 

 

DZIAŁANIE TECHNICZNE 

Działania obejmują zakup i instalację odpowiedniej infrastruktury zapewniającej poprawę jakości powietrza 

wewnętrznego w sezonie grzewczym, szczególnie podczas występowania epizodów podwyższonych stężeń 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Działanie to dodatkowo podniesie komfort termiczny dzieci podczas fal 

upałów oraz dni z ekstremalnie wysoką temperaturą. Zarówno wysokie temperatury jak i zanieczyszczenia powietrza są 

czynnikami szkodliwymi dla zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym i powodują szereg skutków zdrowotnych, w tym 

krótko i długoterminowych.  

Działania w tym zakresie muszą być poprzedzone szczegółową analizą stanu faktycznego działań podjętych przez 

miasto oraz analizą dokumentów strategicznych miasta. Następnym krokiem będzie wytypowanie przedszkoli i żłobków, 

w których zainstalowane zostaną urządzenia. W tym celu można posłużyć się mapą prezentująca Miejską Wyspę Ciepła 

(MWC), która została przygotowana w ramach projektu MPA oraz informacjami z monitoringu powietrza. Istotnym 

elementem działania jest zakup odpowiednich urządzeń na drodze przetargu. Instalacja urządzeń, użytkowanie i 

konserwacja powinna być poddawana okresowej kontroli.  

Wybierając oczyszczacz powietrza do przedszkola zwróć uwagę również na to, czy jest wyposażony w kilkuetapową 

filtracja powietrza. Im więcej etapów tym większe prawdopodobieństwo uzyskania wysokiego stopnia oczyszczenia 

powietrza. Najistotniejszym etapem jest filtr HEPA H13, który zatrzymuje najmniejsze pyły, powyżej 0,3 mikrona. Nie 

mniej ważny jest filtr węglowy, który wychwytuje mikroskopijne bakterie i wirusy. Jednakże w celu pozbycia się 

patogenów warto stosować oczyszczacz powietrza z jonizacją. 

Praca urządzenia nie może zakłócać nauki, zabawy lub popołudniowego leżakowania, dlatego powinno pracować 

możliwie jak najciszej. Wybrany model powinien na najniższym biegu pracować poniżej 25 dB. Najlepsze produkty na 

rynku osiągają nawet 16dB – jest to poziom szelestu liści. 

Zwiększenie odporności 

miasta na negatywne 

skutki zwiększonej 

koncentracji 

zanieczyszczeń powietrza 

1. Podniesienie komfortu 

termicznego dzieci 

poniżej 5 roku życia 

przebywających w 

pomieszczeniach 

przedszkolnych, 

żłobkach. 

2. Poprawa jakości 

powietrza w 

pomieszczeniach 

UM 2020-2030 

3.4.  Budowa systemu rozwiązań dla 

zapewnienia komfortu termicznego 

mieszkańców 

 

 

DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE 

Budowa systemu rozwiązań dla zapewnienia komfortu termicznego mieszkańców obejmuje grupy działań 

organizacyjnych oraz technicznych.  

Działania obejmują stworzenie systemowego podejścia i budowę odpowiedniej infrastruktury zapewniającej komfort 

termiczny mieszkańców podczas fal upałów, dni z ekstremalnie wysoką temperaturą, jak również w przypadku fal zimna i 

siarczystych mrozów. Wysoka temperatura wywołuje stres termiczny, a nadmierny pobór energii przez urządzenia 

klimatyzacyjne i chłodnicze zwiększa zagrożenie dla sieci elektro energetycznych związane z wysokimi temperaturami 

powietrza, w dużych miastach potęguje efekt miejskiej wyspy ciepła (MWC).  

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

termiczne zjawiska 

meteorologiczne 

1. Poprawa komfortu 

termicznego 

mieszkańców miasta 

2. Poprawa systemu 

kształtowania przestrzeni 

publicznej 

UM 2019-2025 
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L.p. Nazwa działania Opis działania Kierunek strategiczny Efekt realizacji 

Instytucje/ służby 

odpowiedzialne za 

realizację 

Horyzont 

czasowy 

Modyfikacje w dokumentach strategicznych miasta, harmonogramów i lokalizacji elementów infrastruktury przenośnej lub 

budowę nowej infrastruktury, wpływające na podniesienie komfortu termicznego mieszkańców latem i zimą. 

3. Poprawa jakości życia w 

mieście - Mysłowice 

miastem atrakcyjnym dla 

mieszkańców 

4.  
Pakiet 4: Ograniczenie ruchu samochodów w mieście 

4.1.  Modyfikacja systemu organizacji 

ruchu pojazdów spalinowych w 

mieście 

 

 

DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE/ 

DZIAŁANIE TECHNICZNE 

Działanie obejmuje: 

1. Zakaz wjazdu samochodów nie spełniających odpowiednich norm emisji spalin EURO (obowiązek posiadania na 

pojeździe naklejek określających normę EURO); 

2. Wprowadzenie tzw. zielonej fali;  

3. Wprowadzanie autobusów ekologicznych (LPG, LNG, elektryczne); 

4. Wprowadzanie darmowego transportu miejskiego dla wybranych grup mieszkańców; 

5. Budowa parkingów 

Zwiększenie odporności 

miasta na negatywne 

skutki zwiększonej 

koncentracji 

zanieczyszczeń powietrza 

1. Poprawa systemu 

transportu w mieście, a 

co za tym idzie komfortu 

życia mieszkańców. 

2. Redukcja niskiej emisji 

pochodzącą ze źródeł 

liniowych 

UM, GDDKiA, inni 

zarządcy dróg 
2020-2025 

4.2.  Rozbudowa ścieżek rowerowych i 

ciągów pieszych. Budowa Parkingu 

Bike&Ride 

 

 

DZIAŁANIE TECHNICZNE 

Działanie polega na: 

1. budowie i wytyczeniu nowych ścieżek rowerowych; 

2. tworzeniu stref komunikacji rowerowej w obszarach zabudowy miejskiej;  

3. tworzeniu stref ograniczonej prędkości dopuszczalnej dla pojazdów;  

4. wydzieleniu ścieżek, traktów w ramach istniejącej infrastruktury;  

5. udrożnieniu zablokowanych dawnych ciągów komunikacyjnych (jeżeli możliwe);  

6. przeciwdziałaniu fragmentacji ścieżek rowerowych poprzez zapisy w MPZP;  

7. tworzenie bezpiecznych parkingów dla rowerów - Budowa parkingu Bike&Ride w rejonie dworca kolejowego 

Mysłowice 

8. wprowadzaniu usługi rowerów miejskich jako części zintegrowanego systemu rowerowego dla Aglomeracji 

Zwiększenie odporności 

miasta na negatywne 

skutki zwiększonej 

koncentracji 

zanieczyszczeń powietrza 

1. Zmniejszenia niskiej 

emisji pochodzącej z 

transportu  

2. Pozytywny wpływ na 

kondycję fizyczną 

mieszkańców  

UM 2018-2025 

4.3.  Dostosowanie dróg i systemu 

komunikacji publicznej do skutków 

zmian klimatu 

 

 

DZIAŁANIE TECHNICZNE 

Niniejsze działanie polega na dostosowaniu infrastruktury komunikacji publicznej (zarówno miejskiej, jak i dalekobieżnej 

z której korzysta miasto) do warunków wynikających ze zmian klimatu, jako że sprawny, wydajny i wygodny dla 

mieszkańców system komunikacji zbiorowej jest niezbędnym warunkiem rozwoju ogólnego miasta. Propozycje 

rozwiązań to: zainstalowanie klimatyzatorów w autobusach, tramwajach; zapewniających wydajne ogrzewanie pojazdów 

zimą oraz chłodzenie latem, zadaszenie wiat przystankowych, dodatkowo "zielone" przystanki, elektroniczne tablice 

informujące o czasie przyjazdu autobusu/tramwaju, a także o możliwych utrudnieniach lub opóźnieniach, wymiana 

pojazdów na pojazdy o mniejszej emisji CO2 (wymiana przestarzałego taboru), zwiększenie częstotliwości kursowania 

pojazdów komunikacji miejskiej, wymiana wpustów ulicznych. 

Kolejnym aspektem działania jest bieżące utrzymanie nawierzchni drogowej, likwidując odkształcenia, powstające 

podczas długotrwałych fal upałów, jak również prawidłowe utrzymanie wpustów ulicznych zmniejsza się 

prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych podtopień. 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

zjawiska hydrologiczne 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

termiczne zjawiska 

meteorologiczne 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na negatywne 

skutki zwiększonej 

koncentracji 

zanieczyszczeń powietrza 

1. Zwiększenie 

bezpieczeństwa ruchu 

drogowego poprzez 

okresowe remonty i 

naprawy dróg w 

mieście po okresach 

zimowych 

2. Lepsza jakość podróży 

UM, Operatorzy 2020-2030 

5.  
Pakiet 5: Gospodarka wodno-ściekowa 

5.1.  Uporządkowanie i rozbudowa 

gospodarki ściekowej; prawidłowe 

planowanie sieci i integracja z 

planem rozbudowy miasta 

 

DZIAŁANIE TECHNICZNE 

Przedmiotem działania jest rozbudowa infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków komunalnych w Mysłowicach. 

Przewidywane zmiany klimatu wskazują na zwiększenie intensywności opadów oraz powodzi miejskich i lokalnych 

podtopień. Prognozowane wysokie temperatury będą powodowały zagęszczenie i zagniwanie ścieków, co może 

generować problemy podczas ich transportu do oczyszczalni ścieków. Aby przeciwdziałać temu problemowi konieczne 

jest zwiększenie maksymalnych wartości przepływu w kanalizacji. Działanie to obejmuje:  

Utrzymanie w sprawności technicznej istniejących układów sieci kanalizacyjnej, w tym modernizacja pompowni, sieci 

kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej (307,5 km - stan na 31.12.2016 r.) oraz zakup 2 wozów asynizacyjnych na potrzeby 

pogotowia wodno-kanalizacyjnego (ok 3 000 000 zł). Koszt inwestycji wg MPWiK to ok. 67 200 000 zł (szacunek na 

2018 r.). 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

zjawiska hydrologiczne 

1. Poprawa systemu 

retencjonowania wód 

2. Zmniejszenie 

zagrożenia 

powodziowego / 

obszarów zagrożonych 

lokalnymi podtopieniami 

3. Zmniejszenie 

awaryjności sieci 

4. Poprawa działania 

infrastruktury 

kanalizacyjnej w 

mieście  

UM, Przedsiębiorstwo 

wodociągowe Mysłowice 
2019-2030 

5.2.  Modernizacja i rozwój sieci 

wodociągowej 

 

Kontynuacja modernizacji i rozbudowa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców i podmiotów gospodarczych 

w wodę. Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej istniejącego układu o długości 336 km (stan na 31.12.2016 r.). Koszt 

inwestycji wg MPWiK to ok. 35 000 000 zł (szacunek na 2018 r.) 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

1. Zmniejszenie 

awaryjności sieci 

Przedsiębiorstwo 

wodociągowe Mysłowice 
2020-2030 
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L.p. Nazwa działania Opis działania Kierunek strategiczny Efekt realizacji 

Instytucje/ służby 

odpowiedzialne za 

realizację 

Horyzont 

czasowy 

DZIAŁANIE TECHNICZNE termiczne zjawiska 

meteorologiczne  

2. Obniżenie kosztów 

eksploatacji 

5.3.  Dywersyfikacja zaopatrzenia w 

wodę Mysłowic poprzez 

wykorzystanie zasobów wód 

podziemnych występujących w 

pakietach wodonośnych utworów 

Krakowskiej Serii Piaskowcowej 

GZW i czwartorzędowych utworów 

doliny Przemszy 

 

 

DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE 

Działanie w zakresie optymalizacji zużycia wody w mieście polegać będzie na opracowaniu ekspertyzy 

hydrogeologicznej dotyczącej stanu rozpoznania zasobów wód podziemnych utworów wodonośnych porowego i porowo-

szczelinowego systemu wodonośnego utworów czwartorzędu i Krakowskiej Serii Piaskowcowej karbonu produktywnego 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w obszarze południowo-wschodniej części Mysłowic, rejon ul. Długiej. Z 

dotychczas udokumentowanych warunków hydrogeologicznych, w wyniku prac i robót geologicznych, w w/w obszarze, 

dotyczących udokumentowania zasobów eksploatacyjnych ujęciem „Jarosław Dąbrowski” w Jaworznie, dokumentacji 

hydrogeologicznej złóż węgla kamiennego TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie oraz 

licznych innych prac i robót geologicznych, wykonanych w przedmiotowym obszarze, wynikają przesłanki 

hydrogeologiczne występowania zasobów wód podziemnych kwalifikujących się do ujęcia i uzdatnienia do spożycia 

przez ludzi. Ewentualna budowa ujęcia wód podziemnych, w rozpatrywanym obszarze, na potrzeby dywersyfikacji 

zaopatrzenia w wodę Mysłowic, powinna być bezwarunkowo powiązana z wykorzystaniem podczyszczonych wód 

opadowych, którymi powinien być sztucznie zasilany wodonosiec obszaru planowanego ujęcia, za pośrednictwem 

odpowiednio urządzonych obszarów i urządzeń chłonnych.  

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

termiczne zjawiska 

meteorologiczne 

1. Wypracowanie 

zrównoważonego 

podejścia do 

konsumpcji wody przez 

mieszkańców miasta 

2. Oszczędność zużycia 

wody 

3. Zwiększenie zasobów 

wodnych miasta 

4. Wzrost niezależności 

zaopatrzenia w wodę 

Mysłowic 

5. Względne obniżenie 

kosztów konsumpcji 

wody, w perspektywie 

wytyczonej przez stopę 

zwrotu nakładów 

inwestycyjnych. 

UM, Przedsiębiorstwo 

wodociągowe Mysłowice 
2022-2024 

5.4.  Fontanny, uliczne zdroje wody 

pitnej/rozdawanie wody pitnej 

przechodniom 

 

 

DZIAŁANIE TECHNICZNE 

Działanie zakłada stworzenie systemowego podejścia i wybudowanie odpowiedniej infrastruktury zapewniającej komfort 

termiczny mieszkańców podczas fal upałów i dni z ekstremalnie wysoką temperaturą. Fale upałów, zwłaszcza 

pojawiające się w czerwcu i lipcu, prowadzą do istotnego wzrostu liczby zgonów w porównaniu z okresami bez upałów. 

W warunkach stresu cieplnego w okresie maj-wrzesień (wskaźnik obciążeń cieplnych UTCI >32°C) wzrasta ryzyko zgonu 

o ponad 25%.  

Działania obejmują: 

1. zainstalowanie ulicznych zdrojów wody pitnej lub rozdawanie wody w dni upalne 

2. budowa parku fontann na terenie miasta, które obniżałyby odczuwalną temperaturę w dni gorące i upalne, 

3. zainstalowanie kurtyn wodnych latem 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

termiczne zjawiska 

meteorologiczne 

1. Poprawa komfortu 

termicznego 

mieszkańców miasta 

2. Poprawa systemu 

kształtowania 

przestrzeni publicznej 

3. Poprawa jakości życia 

w mieście - Mysłowice 

miastem atrakcyjnym 

dla mieszkańców 

UM 2020-2023 

6.  
Pakiet 6: Dokumenty strategiczne i planistyczne w mieście 

6.1.  Przegląd i korekta istniejących 

planów zarządzania kryzysowego 

w mieście w zakresie wystąpienia 

zagrożeń 

 

 

DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE Działanie będzie polegało na przeglądzie i ocenie istniejących miejskich (gminnych) planów zarządzania kryzysowego. 

Ponadto konieczne będzie dostosowanie planów zarządzania kryzysowego do ryzyk związanych ze zmianami klimatu 

dla zidentyfikowanych sektorów/obszarów problematycznych w miastach. Przeprowadzone zostaną również działania 

mające na celu przegląd i ocenę infrastruktury krytycznej oraz dostosowanie jej do prognozy zmiany klimatu. W 

przeglądzie i korekcie planów zarządzania kryzysowego, uwzględnione będzie zbieranie informacji o powierzchni 

podtopień na terenie miasta. 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

zjawiska hydrologiczne 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

termiczne zjawiska 

meteorologiczne 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na negatywne 

skutki zwiększonej 

koncentracji 

zanieczyszczeń powietrza 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na występowanie 

silnego wiatru i burz 

1. Wzmocnienie polityki 

przestrzennej miasta 
UM 2020-2024 

6.2.  Uwzględnienie uaktualnionych 

prognoz zmian klimatu w 

dokumentach strategicznych i 

planistycznych miasta 

 

Działanie polega na ocenie istniejących miejskich (gminnych) planów zarządzania kryzysowego. Ponadto konieczne 

będzie dostosowanie planów zarządzania kryzysowego do ryzyk związanych ze zmianami klimatu dla zidentyfikowanych 

sektorów/obszarów problematycznych w miastach. Przeprowadzone zostaną również działania mające na celu przegląd i 

ocenę infrastruktury krytycznej oraz dostosowanie jej do prognozy zmiany klimatu. 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

zjawiska hydrologiczne 

 

1. Wzmocnienie polityki 

przestrzennej miasta 
UM 2019-2021 
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czasowy 

 

DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

termiczne zjawiska 

meteorologiczne 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na negatywne 

skutki zwiększonej 

koncentracji 

zanieczyszczeń powietrza 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na występowanie 

silnego wiatru i burz 

6.3.  Nadanie MPA rangi dokumentu 

strategicznego 

 

 

DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE 

Działanie polega na ustanowieniu dokumentu MPA dokumentem strategicznym miasta Mysłowice. Procedura musi 

odbywać się zgodnie z procedura przyjętą w UM: Projekt uchwały, wraz z załącznikiem (dokument MPA dla Miasta 

Mysłowice), przekazany do konsultacji prawnej. Przekazanie sprawdzonej pod względem prawnym uchwały do 

Kancelarii Rady Miasta, następnie na odpowiednie Komisje (np. Komisja Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa, Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisja Finansów i Rozwoju), przekazanie uchwały na Sesję Rady 

Miasta Mysłowice. 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

zjawiska hydrologiczne 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

termiczne zjawiska 

meteorologiczne 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na negatywne 

skutki zwiększonej 

koncentracji 

zanieczyszczeń powietrza 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na występowanie 

silnego wiatru i burz 

1. Wzmocnienie polityki 

przestrzennej miasta 

2. Umocowanie ustawowe 

problematyki adaptacji 

do zmian klimatu 

UM 2020-2022 

6.4.  Przygotowanie wytycznych 

planistycznych dla określonych 

zagrożeń zidentyfikowanych w 

mieście Mysłowice 

 

 

DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE 

Działanie będzie polegać na opracowaniu zbioru wytycznych i zasad kształtowania miejskich przestrzeni publicznych 

uwzględniających zagadnienia adaptacji do zmian klimatu, w szczególności ochronę przed zagrożeniami będącymi 

skutkami tych zmian. Wytyczne te będą zgodne ze standardami urbanistycznymi stosowanymi powszechnie jako 

narzędzia normatywne ochrony interesu publicznego, ale będą każdorazowo dostosowane do charakteru i specyfiki 

kształtowania przestrzeni miejskiej danego miasta. Wytyczne będą określały relacje parametryczne pomiędzy 

podstawowymi wskaźnikami zagospodarowania terenu zurbanizowanego oraz będą bazą do definiowania zapisów w 

miejskich dokumentach planistycznych.tj: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a w razie ich braku w decyzjach o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, a także w decyzjach ustalenia lokalizacji celu publicznego. 

W szczególności będą precyzowały kryteria wyznaczania powierzchni biologicznie czynnych i/lub stopnia uszczelnienia 

powierzchni w przestrzeniach publicznych, dopuszczalności określonych rozwiązań materiałowych (np. współczynnik 

Albedo), uwzględnienie warunków nasłonecznienia (np. linijka Twarowskiego), rozwiązań odwodnienia oraz możliwości 

retencjonowania wody. Wytyczne również będą precyzowały dostępność tych przestrzeni (izochrony dojścia) oraz 

bezpieczeństwo korzystających (monitoring miejski, system informacji w przestrzeniach miejskich). 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

zjawiska hydrologiczne 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

termiczne zjawiska 

meteorologiczne 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na negatywne 

skutki zwiększonej 

koncentracji 

zanieczyszczeń powietrza 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na występowanie 

silnego wiatru i burz 

1. Poprawa systemu 

kształtowania 

przestrzeni publicznej 

2. Redukcja ryzyka 

spowodowanego 

niepożądanymi 

zjawiskami 

meteorologicznymi (np. 

deszczami ulewnymi) i 

ich skutkami np. 

podtopieniami, MWC 

,itp. 

3. Poprawa jakości życia 

w mieście - Mysłowice 

miastem atrakcyjnym 

dla mieszkańców 

UM 2019-2021 

6.5.  Opracowanie wytycznych 

uwzględniających potrzeby 

adaptacji do zmian klimatu ze 

szczególnym uwzględnieniem 

infrastruktury gospodarki wodno-

ściekowej w PZP 

 

Dostosowanie wytycznych uwzględniających potrzeby adaptacji do zmian klimatu w zamówieniach publicznych i 

procedur sprzedaży gruntów miejskich w kontekście gospodarki wodnej. Działanie polegać będzie na opracowaniu 

wytycznych uwzględniających potrzeby adaptacji do zmian  klimatu w zamówieniach publicznych, które będą stanowić 

podstawę do przeprowadzenia przez miasto Mysłowice procedury zamówień publicznych uwzględniających aspekty 

adaptacji do zmian klimatu. Zaleca się przygotowanie dodatkowych, szczegółowych wytycznych  w zakresie 

infrastruktury zaopatrzenia w wodę oraz gospodarki wodami opadowymi, która jest kluczowym obszarem infrastruktury 

miejskiej. Wytyczne będą stanowić zbiór dobrowolnych zasad wspierających miasto Mysłowice w zakresie 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

zjawiska hydrologiczne 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

1. Wdrożenie "zielonych 

zamówień" publicznych 

w mieście, które 

minimalizują negatywny 

wpływ wyrobów czy 

usług na środowisko, 

UM 2019-2021 
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L.p. Nazwa działania Opis działania Kierunek strategiczny Efekt realizacji 

Instytucje/ służby 

odpowiedzialne za 

realizację 

Horyzont 

czasowy 

 

DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE 

proekologicznego budowania i eksploatacji infrastruktury komunalnej. W opracowaniu  zostaną zawarte kryteria 

zamówień publicznych, których stosowanie będzie zalecane w procedurze przetargowej o realizację  projektów 

infrastruktury wodno-ściekowej. Kryteria będą mogły być stosowane w ramach procedury udzielenia zamówień na 

budowę nowej infrastruktury wodno-ściekowej, eksploatacji infrastruktury wodno-ściekowej oraz odnawiania i 

przedłużania umów realizacyjnych. Ponadto będą one  mogły zostać wykorzystane dla przeprowadzenia  inwestycji 

ukierunkowanych na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie likwidacji wyłączanych obiektów starej 

infrastruktury, co umożliwi dobrą kontrolę nad systemem odbioru i transportu ścieków a także retencji i zaopatrzenia w 

wodę miasta. Dodatkowo wskazane jest rozwijanie umiejętności urzędników w zakresie stosowania tzw "zielonych 

zamówień publicznych", w obszarze budowy, porządkowania i utrzymania infrastruktury wodno-ściekowej, której 

oddziaływanie na środowisko, w trakcie pełnego cyklu jej życia, jest mniejsze niż ma to miejsce w przypadku 

infrastruktury wybranej w ramach tradycyjnej procedury przetargowej. 

termiczne zjawiska 

meteorologiczne 

 

Zwiększenie odporności 

miasta na występowanie 

silnego wiatru i burz 

oraz uwzględniają pełny 

cykl życia produktów 

2. Promocja i rozwój 

technologii 

środowiskowych 

3. Poprawa systemu 

retencjonowania wód 

4. Zmniejszenie 

zagrożenia 

powodziowego / 

obszarów zagrożonych 

lokalnymi podtopieniami 

5. Poprawy bilansu 

wodnego Mysłowic 

6. Poprawa komfortu 

termicznego 

mieszkańców 
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8 Wdrażanie 

Planu Adaptacji 
Plan adaptacji jest narzędziem innowacyjnego i kreatywnego kształtowania polityki 

miejskiej ukierunkowanej na podnoszenie odporności miasta na zachodzące zmiany 

w środowisku, w tym zmiany klimatu. 

Za wdrażanie MPA odpowiadać będzie samorząd gminny we współpracy 

z interesariuszami zewnętrznymi, zarówno zinstytucjonalizowanymi, jak 

i indywidualnymi. Skuteczne wdrażanie Planu wymagać będzie zaprojektowania lub 

dostosowania istniejących już mechanizmów i obowiązujących rozwiązań do 

wymogów implementacyjnych MPA. Oznacza to, że podstawą modyfikacji mogą stać 

się kryteria normatywne określające funkcjonowanie miasta jako wspólnoty 

samorządowej, jak i struktury oraz system organizacyjny samego urzędu. Ponadto 

wskazane jest rozwinięcie sieci współpracy zarówno z mieszkańcami miasta, jak 

i z podmiotami uczestniczącymi w kreowaniu bieżącej polityki miejskiej w obszarze 

ochrony środowiska (przedsiębiorcy, organizacje społeczne, samorządy 

pracownicze, struktury branżowe). W przypadku zaangażowania uczestników 

zewnętrznych możliwość realizowania MPA będzie przejawem budowania 

społeczeństwa obywatelskiego na poziomie mikro. 
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8.1 WPROWADZENIE 

Plan Adaptacji Mysłowic do zmian klimatu jest podstawowym narzędziem kształtowania polityki 

miejskiej ukierunkowanej na podnoszenie odporności miasta na skutki tych zmian oraz na wzmacnianie 

jego adaptacyjności. Dokument ten stanowi złożoną odpowiedź i zbiór propozycji i rozwiązań wobec 

zagrożeń wynikających ze zmian klimatu.  

Za wdrażanie MPA odpowiadać będzie przede wszystkim samorząd Miasta Mysłowice, Prezydent 

Miasta, we współpracy z kluczowymi wydziałami Urzędu Miasta (UM). Skuteczne wdrażanie Planu 

wymagać będzie zaprojektowania lub dostosowania istniejącej struktury i systemu organizacyjnego do 

prowadzenia tych działań. Plan zatwierdza Rada Miasta stosowną uchwałą. W treści uchwały należy 

przyjąć konieczność zapewnienia ciągłości procesów adaptacyjnych obejmujących horyzont czasowy 

do roku 2050 oraz konieczność stałej aktualizacji jego zapisów i ustaleń, a także ich konieczne 

modyfikacje, a co za tym idzie zapewnienie wymaganych na ten cel środków. 

Realizacja Planu Adaptacji i zarządzanie nim powinny odbywać się w ramach struktury organizacyjnej 

UM Mysłowice pod kontrolą jego władz. Zadania związane z realizacją Planu powinny być w dużej 

mierze zadaniami własnymi, właściwymi dla określonych komórek organizacyjnych UM ze względu na 

przypisane im kompetencje, a środki finansowe konieczne do ich realizacji powinny być zarezerwowane 

w stosownych działach budżetu miasta. Struktura wdrożeniowa programu może być realizowana w 

wieloraki sposób, mając na uwadze cały proces adaptacji miasta do skutków zmian klimatu. Przy 

budowaniu struktury wdrażania należy do minimum ograniczyć powoływanie nowych komórek 

organizacyjnych w ramach struktury UM. Zadania wynikające z wdrażania Planu powinny być częścią 

składową zadań stawianych poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu. Pozwoli to zapobiec 

oddzieleniu w świadomości służb odpowiedzialnych za poszczególne obszary kompetencyjne 

problematyki adaptacji do zmian klimatu od procesów bieżącego funkcjonowania miasta. 

8.2 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 Prezydentowi 

miasta Mysłowice. Ze względu na horyzontalny charakter adaptacji wdrażanie Planu Adaptacji odbywać 

się będzie poprzez komunikację i kooperację między zaangażowanymi podmiotami, dlatego zalecane 

jest wyznaczenie osoby lub komórki odpowiedzialnej za wdrażanie i monitoring realizacji Miejskiego 

Planu Adaptacji do zmian klimatu.   

Przedstawiciele zaangażowanych podmiotów brali udział w całym procesie tworzenia Planu Adaptacji 

uczestnicząc w cyklicznych warsztatach i spotkaniach roboczych. Wśród kluczowych podmiotów 

zaangażowanych w realizację Planu Adaptacji należy wymienić UM Mysłowice reprezentowany przez 

przedstawicieli: 

− Wydziału Ochrony Środowiska, 

− Pełnomocnika prezydenta ds. energetycznych, 

− Zespołu Planowania i Strategii, 

− Wydziału Infrastruktury Miejskiej, 

− Wydziału Architektury i Budownictwa, 

− Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego, 

http://www.bip.myslowice.pl/page/163,struktura-organizacyjna.html?id=11
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− Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, 

− Zespołu Prasowego. 

Pozostałe podmioty zaangażowane w realizację Planu Adaptacji to: 

− Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 

− Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, 

− Komenda Miejskiej Straży Pożarnej, 

− Komenda Straży Miejskiej, 

− Nadleśnictwo Katowice, 

− Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, 

− Uniwersytet Śląski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 

− Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 

− Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Biuro Terenowe Bieruń /obecnie PGW Wody Polskie, 

− Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 

− Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu Oddział w Mysłowicach Kopalnia Węgla 

Kamiennego „Mysłowice”, 

− Stalexport Autostrady S.A., 

− Tramwaje Śląskie S.A., 

− Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 

− Radni miasta Mysłowice. 

Wdrożenie Planu Adaptacji wymaga udziału mieszkańców miasta oraz organizacji społecznych, 

w szczególności działających na rzecz ochrony środowiska 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 stymulować nowe technologie w adaptacji i przyczynić się do 

lepszego wdrożenia Planu Adaptacji.  

8.3 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 to w szczególności działań technicznych, które ważą na kosztach wdrażania 

Planu Adaptacji.  

Szacunkowy koszt wdrożenia Planu Adaptacji wynosi ponad 275 mln zł (Tabela 7). 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 tego typu działań, przy czym na kwotę tę składają się środki z budżetu miasta oraz środki 

zewnętrzne, o które miasto będzie aplikowało. 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.  
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Tabela 7 Szacunkowe koszty realizacji poszczególnych pakietów działań dla miasta Mysłowice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 MOŻLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Plan Adaptacji może być finansowany ze funduszy Unii Europejskiej i współpracy UE z innymi krajami, 

w ramach 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 Polsce adaptacja do zmian klimatu pozostaje głównym obszarem wsparcia finansowego. 

Ministerstwo Środowisko deklaruje, że polityka adaptacyjną w miastach będzie kontynuowana, także za 

pomocą instrumentów finansowych.  

Poza funduszami UE wynikającymi z polityki spójności, miasto może pozyskiwać środki z poniżej 

opisanych źródeł.  

1) Źródła europejskie 

− Program LIFE to instrument finansowy Unii Europejskiej 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 Komisji Europejskiej. Dodatkowo w Polsce istnieje możliwość pozyskania do 

35% dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, a w przypadku zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe 

w przedsięwzięciach, w których państwowa jednostka budżetowa pełni rolę Beneficjenta 

Pakiet 1: Edukacja i wzmocnienie służb 

związanych z adaptacją do zmian klimatu 

Pakiet 2: Błękitno-zielona infrastruktura 

Pakiet 3: Ograniczenie niskiej emisji 

Pakiet 4: Ograniczenie ruchu 

samochodów w mieście 

Pakiet 5: Gospodarka wodno-ściekowa 

Pakiet 6: Dokumenty strategiczne i 

planistyczne w mieście 

Koszt realizacji: 3 925 559 zł 

Koszt realizacji: 113 990 554 zł 

Koszt realizacji: 57 208 064 zł 

Koszt realizacji: 60 331 802 zł 

Koszt realizacji: 38 761 660 zł 

Koszt realizacji: 903 382 zł 
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koordynującego, poziom dofinansowania bezzwrotnego ze środków NFOŚiGW wynosi do 45%, 

przy czym łączna wartość dofinansowania NFOŚiGW i KE w formie dotacji nie może przekroczyć 

100% kosztów kwalifikowanych. 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. Istotne 

jest również, iż program LIFE w bardzo ograniczonym zakresie współfinansuje działania związane 

z infrastrukturą. Rolę Krajowego Punktu Kontaktowego pełni Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

− 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 wymagają szerokiego grona partnerów z kilku krajów Unii 

Europejskiej. 

− Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy 

zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. 

W rozpoczynającej się III edycji naboru na cele związane ze środowiskiem, energią i zmianami 

klimatu przeznaczono największą alokację środków, czyli ok. 140 mln euro. W trakcie poprzedniego 

naboru na ochronę środowiska i energię odnawialną przeznaczono około 180 mln euro. Tym razem 

do nazwy obszaru tematycznego dodano także zmiany klimatyczne, rozszerzając zakres 

dofinansowania. Pod względem tematyki dofinansowanych projektów środowiskowych, 

w poprzednich naborach zdecydowanie dominowała termomodernizacja. Operatorem tych 

dofinansowań jest Ministerstwo Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Pierwsze nabory wniosków mogą rozpocząć się w drugiej połowie 2018 roku 

po określeniu szczegółowych obszarów, które będą wspierane w ramach programu oraz zasad 

prowadzenia naboru wniosków. 

− Era-NET COFUND powstał w celu wsparcia partnerstw publiczno-publicznych, w tym wspólnych 

inicjatyw programowych między państwami członkowskimi, ich przygotowania, tworzenia struktur 

sieciowych, projektowania, realizacji i koordynacji wspólnych działań, również przy dofinansowaniu 

UE. Projekty ERA-NET realizują decyzje UE dotyczące budowania Europejskiej Przestrzeni 

Badawczej (ERA – European Reseach Area) – obszaru wolnego przepływu wiedzy, mobilności 

naukowców, optymalnego wykorzystania punktów stycznych pomiędzy międzynarodowymi 

programami badawczymi poszczególnych krajów i zacieśnienia współpracy naukowo-badawczej na 

terenie Europy. W ramach ERA-NET COFUND ogłaszany jest międzynarodowy konkurs w formule 

co-fund współfinansowany przez UE. Działania związane z udziałem Polski w wybranych projektach 

ERA-NET COFUND prowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Planowane otwarcie konkursu 

dotyczącego klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowcami to listopad 2018. 

2) Źródła krajowe 

− Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to najbardziej powszechny program 

współfinansowania działań związanych z ochroną środowiska. W programie tym ochronie 
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środowiska i adaptacji do zmian klimatu poświęcona jest II Oś Priorytetowa, działanie 2.1 Adaptacja 

do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, 

w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Zgodnie z zapisami poprzednich 

naborów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-20, "co do zasady wsparcie będzie 

kierowane do obszarów miast powyżej 100 tys. mieszkańców ujętych w projekcie 1b (MPA), 

polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach 

powyżej 100 tys. mieszkańców. Niemniej możliwa będzie również realizacja projektów na obszarach 

miast poniżej 100 tys. mieszkańców, które zostały uwzględnione w projekcie 1b (MPA)." 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektów wynosił 85% wartości wydatków 

kwalifikowanych projektu w poprzednich naborach. Programy te bardzo często dofinansowują 

działania wdrożeniowe, które dotyczą bezpośrednio infrastruktury, w tym terenów zieleni miejskiej. 

Instytucją ogłaszającą konkursy jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

− Priorytetowe programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –

wśród funduszy NFOŚiGW priorytetowymi obszarami dofinansowania na rok 2018 są m.in.: ochrona 

i zrównoważenie gospodarowania zasobami wodnymi (w tym gospodarka wodno-ściekowa 

w aglomeracjach), racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, ochrona 

atmosfery (w tym: poprawa jakości powietrza, system zielonych inwestycji (GIS – Green Investment 

Scheme) - GEPARD – bez emisyjny transport publiczny, budownictwo energooszczędne), ochrona 

różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, edukacja ekologiczna i in.. 

3) Źródła regionalne 

− Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie 

dofinansowywał przedsięwzięcia na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu stosując następujące 

instrumenty finansowe: pożyczki, dotacje, umorzenia części wykorzystanej pożyczki, dopłaty do 

oprocentowania kredytów bankowych, kredyty w bankowych liniach kredytowych. Fundusz będzie 

preferował zwrotny system finansowania ochrony środowiska. Podstawową formą pomocy 

finansowej udzielanej przez Fundusz będą pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. 

− Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 

ochronie środowiska poświęca 6 oś priorytetową OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE 

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, której jednym z priorytetów jest wspieranie inwestycji 

ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na 

klęski i katastrofy oraz rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami. Oś priorytetowa 

5 nakierunkowana jest na poprawę stanu powietrza poprzez wspieranie EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ, ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ, 

której priorytetami są: wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 

w przedsiębiorstwach, wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 

i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach 

publicznych i w sektorze mieszkaniowym, promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich 

rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na 

zmiany klimatu oraz promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 

elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Oś priorytetowa X ma za zadanie 

wspierać REWITALIZACJĘ ORAZ INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ I ZDROWOTNĄ, której 

podstawowymi priorytetami są: inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które 

przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności 

w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług 

społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na 

poziomie społeczności lokalnych oraz wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 

ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. 
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8.5 MONITORING REALIZACJI PLANU ADAPTACJI 

Plan Adaptacji podlega przeglądowi oraz w razie potrzeby aktualizacji. Monitorowanie stanu realizacji 

działań określonych w Planie Adaptacji będzie stanowić źródło informacji na temat postępu realizacji 

zaplanowanych działań. Monitorowanie realizacji działań adaptacyjnych powierza się Prezydentowi 

Miasta Mysłowice. Ocena postępu realizacji Planu będzie dokonywana co dwa lata na podstawie 

zebranych informacji zestawionych poniższej tabeli (Tabela 8).  

Tabela 8. Informacja o przebiegu realizacji Planu Adaptacji w okresie sprawozdawczym 

Kategoria 
działań 

Liczba działań 

Łączny koszt 
prowadzonych 

działań [zł] 

Koszty 
poniesione z 

własnego budżetu 
[zł] 

Źródła pozyskanych 
zewnętrznych środków 

finansowych [zł] 
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Działania 
edukacyjne i 
informacyjne 

      

Działania 
organizacyjne 

      

Działania 
techniczne 

      

W oparciu o informacje przekazane przez podmioty odpowiedzialne za inicjowanie i realizację działań 

adaptacyjnych, raz na dwa lata przygotowywany jest raport z wdrażania Planu Adaptacji. Raport ten 

zawierał będzie podstawowe informacje o zainicjowanych, przygotowanych, realizowanych działaniach 

adaptacyjnych prowadzonych w okresie sprawozdawczym. Po zatwierdzeniu raportu przez Prezydenta 

miasta będzie on udostępniony w sposób umożliwiający opinii publicznej zapoznanie się z jego treścią. 

8.6 EWALUACJA REALIZACJI PLANU ADAPTACJI 

Zadaniem ewaluacji jest sprawdzenie, czy w wyniku podejmowanych działań powstały spodziewane 

rezultaty oraz, czy przełożyły się one na realizację wyznaczonego celu nadrzędnego Planu Adaptacji – 

dlatego zaproponowano poniższe wskaźniki: 

• produktu – odnoszące się do wdrażania działań adaptacyjnych, 

• rezultatu – odnoszące się do realizacji celów szczegółowych, 

• oddziaływania – odnoszące się do realizacji celu nadrzędnego Planu Adaptacji. 

Dla celów monitoringu wskazano instytucje odpowiedzialne za ich pomiar oraz raportowanie. 

W procesie ewaluacji wykorzystywane są informacje pochodzące z monitoringu oraz dodatkowe 

badania ewaluacyjne i wskaźniki kontekstowe (Tabela 9). Przewiduje się przygotowanie ewaluacji 

w trybie on-going, czyli w trakcie obowiązywania Planu Adaptacji oraz ex-post po zakończeniu jej 

wdrażania. Ewaluacja on-going pozwoli na obiektywny przyjrzenie się dotychczasowym wynikom 

realizacji Planu Adaptacji i zweryfikować pierwotne założenia, które były podstawą do jej stworzenia. 

Natomiast ewaluacja ex-post ma charakter podsumowujący efekty realizacji Planu Adaptacji i powinna 

być podstawą do podjęcia decyzji o aktualizacji Planu Adaptacji na kolejny okres planistyczny. Za 
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wykonanie lub zlecenie wykonania badań oraz raportów ewaluacyjnych odpowiadać będzie Prezydent 

miasta Mysłowice i osoba lub wydział przez Prezydenta wyznaczone.  

Tabela 9. Proponowane wskaźniki osiągnięcia celu nadrzędnego Planu Adaptacji w okresie sprawozdawczym 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Oczekiwa
na 

wartość 
Źródło danych 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Liczba dokumentów miejskich (strategicznych i 
planistycznych, miejskich planów zarządzania kryzysowego), 
w których uwzględniono prognozowane zmiany klimatu 

szt. wzrost UM 

Wytyczne planistyczne i wytyczne PZP dla określonych 
zagrożeń  

TAK/NIE TAK UM 

Nadanie MPA rangi dokumentu strategicznego TAK/NIE TAK UM 

Stworzenie sieci współpracy dla wdrażania MPA TAK/NIE TAK UM, GZM 

Udział mieszkańców miasta, którzy wzięli w działaniach 
informacyjnych (uczestnicy wydarzeń) 

% wzrost UM 

Liczba filmów edukacyjnych, spotów, wydanych ulotek, 
folderów informacyjnych promujących racjonalne korzystanie 
z zasobów 

szt. wzrost UM 

Liczba filmów edukacyjnych, spotów, wydanych ulotek, 
folderów informacyjnych promujących korzystanie z 
komunikacji zbiorowej i popularyzujących ruch rowerowy 

szt. wzrost 

UM, operator 
systemu roweru 

miejskiego, 
operator 

transportu 
zbiorowego 

Liczba urządzeń hydrotechnicznych/zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych oddanych do użytkowania 

szt. wzrost UM 

Udział ludności dla której zredukowano ryzyko utraty zdrowia 
lub życia w wyniku budowy urządzeń hydrotechnicznych 

% wzrost UM 

Straty finansowe w wyniku budowy urządzeń 
hydrotechnicznych 

zł spadek UM 

Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej km wzrost 

UM, 
Przedsiębiorstw
o wodociągowe 

Mysłowice 

Długość zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej km wzrost 

UM, 
Przedsiębiorstw
o wodociągowe 

Mysłowice 

Liczba zmodernizowanych pompowni szt. wzrost 

UM, 
Przedsiębiorstw
o wodociągowe 

Mysłowice 

Liczba wymienionych hydrantów szt. wzrost 

UM, 
Przedsiębiorstw
o wodociągowe 

Mysłowice 

Sumaryczna pojemność zastosowanych rozwiązań 
retencyjnych (retencja kanałowa, zbiorniki itp.) 

tys. m3 wzrost UM 

Udział powierzchni obiektów retencjonujących wodę w 
stosunku do powierzchni uszczelnionych 

% wzrost UM 

Powierzchnia błękitno-zielonej infrastruktury m2 wzrost UM 

Powierzchnia nasadzenia krzewów m² wzrost UM 

Stosunek liczby nasadzonych drzew do liczby wyciętych liczba wzrost UM 

Roczne nakłady na utrzymanie zrewaloryzowanych 
miejskich terenów zieleni miejskiej 

zł wzrost UM 

Liczba zacienionych placów zabaw  szt. wzrost UM 

Liczba zainstalowanych ogrzewaczy IR szt. wzrost UM 
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Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Oczekiwa
na 

wartość 
Źródło danych 

Liczba budynków objętych kompleksowym systemem 
monitoringu i optymalizacji zużycia energii w całkowitej 
liczbie budynków użyteczności publicznej 

% wzrost UM 

Liczba budynków użyteczności publicznej objętych 
termomodernizacją 

szt. wzrost UM 

Liczba budynków mieszkalnych objętych termomodernizacją szt. wzrost UM 

Uruchomienie Parkingu Bike&Ride  TAK/NIE TAK UM 

Długość powstałych ścieżek rowerowych km wzrost UM 

Długość zmodernizowanych odcinków dróg km wzrost UM 

1. WSKAŹNIKI REZULTATU 
2. Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych/miejskich 
3. Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi od strony rzek 
4. Zwiększenie odporności miasta na występowanie okresów bezopadowych z wysoką temperaturą 
5. Zwiększenie odporności miasta na występowanie długotrwałych okresów bezopadowych 
6. Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych 
7. Zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur maksymalnych 
8. Zwiększenie odporności miasta na występowanie stopniodni >27 (liczby dni z temp. >27) 
9. Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal upałów 
10. Zwiększenie odporności miasta na występowanie temperatur minimalnych 
11. Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal zimna 
12. Zwiększenie odporności miasta występowanie międzydobowej zmiany temperatury 
13. Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "miejska wyspa ciepła" 
14. Zwiększenie odporności miasta na występowanie przekroczeń norm jakości powietrza 
15. Zwiększenie odporności miasta na występowanie smogu 
16. Zwiększenie odporności miasta na występowanie silnego i bardzo silnego wiatru 
17. Zwiększenie odporności miasta na występowanie burz (w tym burz z gradem) 

Powierzchnia podtopień m2 spadek UM 

Liczba ewakuowanych ludzi liczba os. spadek UM 

Liczba zdarzeń związanych ze zjawiskami atmosferycznymi  liczba spadek 
KM Państwowej 
Straży Pożarnej/ 

UM  

Długość zmodernizowanej infrastruktury zapewniającej 
właściwe stosunki wodne, retencjonowanie wód i ochronę 
przeciwpowodziową (przeciwpodtopieniową) 

km wzrost 

UM, Wody 
Polskie, 

użytkownicy 
urządzeń  
wodnych i 
gruntów 

Zużycie wody w obiektach użyteczności publicznej  tys. m3 spadek 

UM, 
Przedsiębiorstw
o wodociągowe 

Mysłowice 

Zużycie wody w budynkach mieszkalnych  tys. m3 spadek 

UM, 
Przedsiębiorstw
o wodociągowe 

Mysłowice 

Powierzchnia elementów błękitno-zielonej infrastruktury w 
obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej 
intensywności  

m2 wzrost 
UM i spółki 

miasta 

Powierzchnia terenów zieleni urządzonej dostępnych dla 
mieszkańców 

m2 wzrost 

UM i spółki 
miasta, 

spółdzielnie, 
zarządcy 

nieruchomości 

Powierzchnia parków kieszonkowych, zielonych podwórek m2 wzrost 

UM, 
spółdzielnie, 

zarządcy 
nieruchomości 

Liczba uznanych wniosków o dofinansowanie na wymianę c.o 
lub/i c.w.u 

liczba wzrost UM 
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Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Oczekiwa
na 

wartość 
Źródło danych 

Liczba projektów adaptacyjnych w budżecie partycypacyjnym 
(MBO) w stosunku do liczby wszystkich projektów  

liczba wzrost UM 

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA 
Cel nadrzędny: Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego miasta do skutków zmian klimatu w celu realizacji 

ekologicznych, społecznych i ekonomicznych celów rozwoju oraz wysokiej jakości życia jego mieszkańców. 

Liczba wniosków obejmujących przedsięwzięcia związane z 
zielono-błękitną infrastrukturą w ramach Budżetu 
Obywatelskiego w stosunku do wszystkich projektów 

% wzrost UM 

Względna zmiana powierzchni błękitno-zielonej infrastruktury 
w mieście 

% wzrost UM 

Liczba osób korzystających z komunikacji publicznej  liczba os. wzrost 
UM, operator 

transportu 
zbiorowego 

Liczba mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej liczba os. wzrost UM 

Liczba mieszkańców podłączonych do sieci ciepłowniczej liczba os. wzrost UM 

Zużycie wody per capita m3/os. spadek 

GUS, 
Przedsiębiorstw
o wodociągowe 

Mysłowice 

Wartość zamówień publicznych uwzględniających potrzeby 
MPA do ogólnej wartości zamówień realizowanych PZP 

tys. zł wzrost UM 

Wzrost powierzchni terenów zielonych przypadających na 1 
mieszkańca 

m2 wzrost UM 

Wnioski płynące z ewaluacji stanowią podstawę aktualizacji zapisów Planu Adaptacji. O konieczności 

aktualizacji zdecyduje Prezydent miasta na podstawie raportów z monitoringu i ewaluacji.  

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.  

8.7 HARMONOGRAM WDRAŻANIA PLANU ADAPTACJI 

W tabeli poniżej przedstawiono cykl życia planu adaptacji miasta Mysłowice do zmian klimatu wraz 

z harmonogramem wykonania poszczególnych czynności.  

Tabela 10. Harmonogram wdrażania Planu Adaptacji 

Lp. Czynność 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 … 2031 

1 Opracowanie Planu            

2 
Przyjęcie Planu 
przez Radę Miasta 

           

3 Realizacja Planu            

4 
Bieżący monitoring 
realizacji działań 

           

5 
Ewaluacja realizacji 
działań 

           

6 Korekty            

7 Aktualizacja Planu            
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Plan Adaptacji podlega bieżącemu monitoringowi realizacji działań, ewaluacji realizacji działań 

w cyklach dwuletnich wraz z wykonaniem korekty wynikającej z wykonanej oceny. Natomiast przewiduje 

się aktualizację Planu Adaptacji dla miasta w cyklach pięcioletnich. 
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W ostatnich latach coraz częściej jesteśmy świadkami negatywnych skutków postępujących zmian 

klimatu, często potęgowanych przez konsekwencje naturalnego rozwoju obszarów miejskich – wzrostu 

urbanizacji, zagęszczenia ludności, czy wzrostu liczby pojazdów przypadających na gospodarstwo 

domowe, a z drugiej strony spadku udziału powierzchni biologicznie czynnych, czy dostępnych zasobów 

wodnych. Zarówno nagłe, gwałtowne zjawiska jakimi są deszcze nawalne, podtopienia i powodzie, jak 

i długotrwałe okresy bezopadowe z wysoką temperaturą powietrza, powodować będą coraz większe 

straty materialne i ekonomiczne, a przede wszystkim coraz większe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. 

Wyniki badań naukowych i analiz, a także stanowiska rządów i organizacji międzynarodowych 

wskazują, że zjawiska te będą się pogłębiać stanowiąc zagrożenie nie tylko dla jakości życia, lecz także 

możliwości rozwoju społecznego i gospodarczego wielu miast, regionów i krajów na świecie, w tym 

także Polski i miasta Mysłowice. 

Mając ograniczony wpływ na skalę i częstotliwość występowania samych zjawisk klimatycznych i ich 

pochodnych, w celu budowy miasta odpornego na niekorzystne zjawiska konieczne jest zmniejszenie 

podatności wrażliwych sektorów i obszarów oraz zwiększenie potencjału adaptacyjnego 

w poszczególnych kategoriach funkcjonowania miasta. 

 

Aby być skutecznym, niniejszy Plan adaptacji jest komplementarny z wcześniej opracowanymi 

dokumentami strategicznymi, planistycznymi i operacyjnymi miasta Mysłowice, które dotychczas 

kształtowały politykę rozwoju miasta oraz wdrażały pierwsze działania adaptacyjne, wśród których 

możemy wymienić m.in. działania na rzecz poprawy jakości powietrza realizowane w ramach Programu 

ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Mysłowice czy rewitalizację Parku Promenada i Parku 

Zamkowego. Należy mieć na uwadze, że działania podejmowane w ramach wdrażania Planu adaptacji 

muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i innymi uwarunkowaniami. 

W opcji wybranej dla miasta Mysłowice znalazło się 28 działań, z tej listy 3 to działania edukacyjno-

informacyjne, 15 to działania organizacyjne, a 10 to działania techniczne. Największy nacisk położono 

na działania zwiększające odporność miasta na negatywne zjawiska związane z termiką oraz 

występowanie ekstremalnych zjawisk hydrologicznych. Największy ciężar i odpowiedzialność za 

realizację zaplanowanych działań spoczywa na Urzędzie Miasta Mysłowice. Za działania związane 

z uporządkowaniem i rozbudową gospodarki ściekowej oraz modernizację i rozwój sieci wodociągowej 

odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Mysłowicach. Tylko niewielka część działań 

będzie realizowana we współpracy z instytucjami/podmiotami zewnętrznymi. 

Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Mysłowice spełnia funkcję nie tylko dokumentu 

strategicznego. Jego zadaniem jest także poszerzanie wiedzy i świadomości zaangażowanych 

podmiotów, interesariuszy i mieszkańców Miasta, skuteczna adaptacja nie ogranicza się bowiem 

jedynie do realizacji listy działań adaptacyjnych objętych niniejszym dokumentem. Niezwykle istotne jest 

także podejmowanie skutecznych działań w ramach przedsięwzięć już realizowanych, a także w naszym 

codziennym życiu. Realizację tej funkcji starano się zapewnić poprzez włączenie w opracowanie 

dokumentu szerokiego grona interesariuszy, a także zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa 

w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu Planu 

adaptacji. 

 

Adaptacja to proces dostosowania się do obecnych lub oczekiwanych warunków 

klimatycznych i ich skutków w celu zmniejszenia lub uniknięcia negatywnych konsekwencji 

lub zwiększenie korzyści z nich wynikających 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 
Dołączone do Planu adaptacji na DVD. 

 

 

 

1) Lista interesariuszy 

2) Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta 

3) Materiały graficzne  

4) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu MPA 
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