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O CO PYTALIŚMY?

O CO PYTALIŚMY?
Przedmiotem konsultacji społecznych był
projekt Strategii adaptacji do zmian klimatu dla
m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą
do roku 2050. Dokument opisuje kluczowe
zagrożenia, wynikające ze zmian klimatu oraz
związane z nimi obszary ryzyka dla Warszawy
i jej mieszkańców. Wskazuje również kierunki
działań, dzięki którym zabezpieczymy się
przed negatywnymi skutkami zjawisk
związanych ze zmianami klimatu. Strategia
powstała przy wsparciu merytorycznym wielu
ekspertów i różnych środowisk, w ramach
projektu „Przygotowanie strategii adaptacji
do zmian klimatu miasta metropolitalnego
przy wykorzystaniu mapy klimatycznej
i partycypacji społecznej”, w skrócie
ADAPTCITY, finansowanego ze środków
Programu Life+ oraz NFOŚiGW.
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O CO PYTALIŚMY?
W pierwszym półroczu 2017 roku odbyły się
konsultacje społeczne założeń do Strategii.
O zagadnieniach dotyczących wszystkich dzielnic
miasta, związanych ze zmianami klimatu, rozmawiano
podczas 18 warsztatów konsultacyjnych oraz
plenerowych pikników rodzinnych. Zebrane opinie
i zgłaszane problemy wykorzystano do przygotowania
projektu dokumentu Strategii adaptacji do zmian
klimatu dla m.st. Warszawy.
Kolejnym etapem partycypacyjnej metody
powstawania Strategii były konsultacje społeczne
projektu dokumentu, trwające od 25 lutego do 17
marca 2019 roku. Przez cały ten okres uwagi do
dokumentu można było zgłaszać mailowo na adres
sekretariat.bi@um.warszawa.pl

Odbyły się dwa spotkania konsultacyjne, na których
pytaliśmy uczestników, czy zapisy Strategii są
wyczerpujące, w szczególności czy zapisane w pięciu
pakietach przedsięwzięcia (opcje adaptacji) zostały
wyczerpująco sformułowane oraz czy jakieś działania
należałoby dodać lub zmienić?

Informacje o konsultacjach były dostępne na stronach:
• konsultacje.um.warszawa.pl/jak_warszawa_przygotuje
_sie_na_zmiany_klimatu
• um.warszawa.pl/aktualnosci/jeste-my-gotowi-dozmian-klimatu
• adaptcity.pl/dzis-ruszyly-konsultacje-spolecznedotyczace-strategii-adaptacji-do-zmian-klimatu-m-stwarszawa/
• infrastruktura.um.warszawa.pl/aktualnosci/bezpieczestwo-energetyczne/konsultacje-spo-eczne-dotstrategii-adaptacji-do-zmian-klima

KALENDARIUM

KALENDARIUM
rozpoczęcie konsultacji społecznych // 25 lutego 2019
spotkanie konsultacyjne w Centrum Kreatywności Targowa // 7 marca, godz. 18:00 – 21:00
spotkanie konsultacyjne w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK // 15 marca, godz. 18:00 – 21:00
przesyłanie opinii e-mailem // 25 lutego – 17 marca 2019
zakończenie konsultacji społecznych // 17 marca 2019

Spotkanie konsultacyjne w Centrum Kreatywności Targowa, 7 marca 2019
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CO USŁYSZELIŚMY?

UCZESTNICY
Otrzymaliśmy 12 e-maili z uwagami,
w tym 10 od osób prywatnych, a 2 od
stowarzyszeń (Stowarzyszenie Miasto Jest
Nasze, Stowarzyszenie Ochocianie).
W obu spotkaniach konsultacyjnych
uczestniczyło około 80 osób.
W obu spotkaniach wzięła udział grupa
Extinction Rebellion Polska.

Spotkanie konsultacyjne w Centrum Kreatywności Targowa, 7 marca 2019

OPINIE I POMYSŁY
Po dwóch wprowadzających prezentacjach na temat
zagrożeń klimatycznych dla Warszawy oraz Strategii,
uczestnicy dyskutowali w grupach konsultacyjnych o każdym
z pięciu pakietów i zapisanych w nich przykładowych działań
adaptacyjnych. Poniżej prezentujemy wybrane postulaty,
uzupełniające pakiety opcji adaptacji.

Pakiet 1. Ciepło i ludzie
• wprowadzenie w ramach zarządzania kryzysowego
systemu ostrzegania przed falami upałów (i innymi
ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi)

• kompleksowe działania na rzecz ochrony zdrowia
mieszkańców podczas fal upałów
• wycofanie ruchu samochodowego ze śródmieścia,
znaczne ograniczenie w innych obszarach, a nawet
likwidacja ruchu indywidualnego samochodów w mieście
do roku 2030, również ze względu na emisję ciepła przez
pojazdy
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•

zasada walkable cities: 5 min do przystanku, 10 min do
parku, 15 min do szkoły

•

zmiana koloru budynków, zwłaszcza dachów –
stosowanie jasnych kolorów odbijających promienie
słoneczne

OPINIE I POMYSŁY
Pakiet 2. Wiatr i ludzie
• wykorzystanie wiatru na obrzeżach miasta i na dachach
budynków do generowania energii
• zapobieganie wycinaniu drzew po wichurach, nie „karać”
drzew, nawet gdy nastąpiła szkoda; kierowcy powinni
ubezpieczać swoje pojazdy, jeśli parkują pod drzewami
• podjęcie przez miasto wyceny usług ekosystemów,
pojedynczych drzew, jak i większych terenów zieleni,
jako podstawę do podejmowania decyzji o ewentualnej
wycince lub likwidacji terenu zieleni (innym jego
zagospodarowaniu)
• dokonanie przeglądu dachów i ich stanu, zwłaszcza na
obrzeżach miasta, oraz lekkich obiektów budowlanych
(np. stojak informacyjny), których zerwanie może
zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców

Pakiet 3. Woda i ludzie
• stworzenie programu ochrony przed suszą
• rygorystyczna ochrona brzegów Wisły przed
zabudową, wprowadzenie ścisłego zakazu
zabudowy na terenach zalewowych (również za
wałem)
• wykorzystanie potencjału Wisły do transportu
ludzi i towarów

• zwiększanie chłonności powierzchni przed
Warszawą, tak by zatrzymywać wody
powodziowe zanim dotrą do miasta
• wprowadzenie w przedsiębiorstwach zamkniętego
obiegu wody

OPINIE I POMYSŁY
Pakiet 4. Ekstrema i infrastruktura

Pakiet 5. Woda i zieleń

• budowanie odporności sieci energetycznej miasta
poprzez OZE (lokalne OZE, np. na dachach urzędów,
szkół i przedszkoli), zdecentralizowanie źródeł
energii, dywersyfikowanie i magazynowanie energii,
zwiększenie niezależności energetycznej miasta;
rozwiązania prosumenckie umożliwiające odsprzedaż
energii do systemu

• likwidacja miejsc parkingowych i zastąpienie ich
zieloną infrastrukturą

• dostosowanie norm budowlanych do nowych
warunków klimatycznych; wprowadzenie
standardów energochłonności (w tym
wykorzystujących zielone dachy i zielone ściany)
wszystkich nowopowstających budynków,
z ewentualnym wsparciem miasta dla tych inwestycji

• tworzenie zielonych przestrzeni publicznych, np.
przekształcając ogródki działkowe w miejsca
ogólnodostępne typu parki, z jak największą ilością
zieleni, sprzyjające bioróżnorodności

• darmowa komunikacja miejska
• niemarnowanie wody wodociągowej na polewanie
ulic

• obowiązkowe tworzenie przestrzeni zielonych (łąki
kwietne + domki dla zapylaczy) w przedszkolach i
szkołach, które jednocześnie łączą funkcję
edukacyjną z praktycznym wykorzystaniem
ekosystemu

• określenie wskaźników wielkości powierzchni
przeznaczonych pod zieleń

• odbetonowywanie miasta

OPINIE I POMYSŁY
Uwagi ogólne
• postulaty związane z ochroną przyrody oraz
ograniczeniem emisji CO2 powinny być
wprowadzone w trybie natychmiastowym
• większe powiązanie Strategii adaptacji z
miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego
• wprowadzenie Pakietu „0” – a w nim działania
dotyczące edukacji, informacji, komunikacji
i promocji
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WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI
Uczestnicy spotkań konsultacyjnych rozumieli potrzebę
adaptacji do zmian klimatu, ale podkreślali, że ważniejsze
i pilniejsze są działania mające na celu przeciwdziałanie
występowaniu zmian klimatu, ograniczające emisję CO2.
Zachęcali, aby Warszawa przyłączyła się do globalnych
działań Climate emergency i zadeklarowała ograniczenie
emisji w krótkim czasie.

Uczestnicy spotkań zwracali uwagę, że Pakiet 4.
Ekstrema i infrastruktura koncentruje się na tym, jak
zabezpieczyć dzisiejsze potrzeby energetyczne i chronić
istniejącą infrastrukturę, a może w ogóle tej infrastruktury
nie potrzebujemy – ani sieci, ani potężnych obiektów
energetycznych. Wskazywali również, że powinniśmy
myśleć o dalszej perspektywie i szukać rozwiązań, które
będą chroniły się same, np. przez rozdrobnienie całego
systemu energetycznego.

Hasło przed Pawilonem Architektury ZODIAK napisane kredą na chodniku, 15 marca 2019

WNIOSKI
OPINIE
W dyskusji nad każdym pakietem pojawiał się głos dotyczący
znaczenia zieleni dla funkcjonowania Warszawy i jakości
życia jej mieszkańców. Postulowano, by chronić już istniejącą
zieleń i aby nowe osiedla nie powstawały na istniejących
terenach.
Wskazywano, że Miasto powinno wypracować instrumenty
finansowe i regulacje wspierające rozwój zielonych dachów
i zielonych ścian, by właściciele budynków lub deweloperzy
byli zainteresowani wprowadzaniem takich rozwiązań.
Postulowano, że zarówno Strategia, jak i dokumenty
wykonawcze, powinny być przyjęte jak najszybciej. A już
teraz potrzebna jest kampania informacyjno-edukacyjna,
mówiąca o zmianach klimatu, konieczności redukowania
emisji gazów cieplarnianych a także przystosowania się do
zmian, która każdy mieszkaniec już teraz może
zaobserwować (np. fale upałów, rzadkie ale intensywne
opady).

Zwracano uwagę, że realizacja Strategii będzie trudna bez
zmian w prawie, jednak świadomość mieszkańców i ich
żądania, dotyczące jakości życia, wymuszą działania
decydentów.
Zarówno uczestnicy spotkań, jak i autorzy zgłaszanych emailowo postulatów do projektu Strategii, zwrócili uwagę
na zbyt duży poziom ogólności dokumentu, w którym brak
m.in. mierzalnych wskaźników realizacji, harmonogramu
działań, wskazania konkretnych jednostek miejskich
odpowiedzialnych za wdrażanie i monitorowanie.
Podczas spotkań konsultacyjnych wniesiono postulat o
stworzeniu Pakietu „0”, który mógłby zawierać kampanie
informacyjne, programy edukacyjne na temat zmian
klimatu i adaptacji do tych zmian, kampanie promocyjne
wpływające na poziom świadomości i na zachowania oraz
styl życia mieszkańców Warszawy.

REKOMENDACJE
Mieszkańcy podczas konsultacji społecznych zgłosili
szereg ciekawych uwag, pomysłów i postulatów. Ze
względu na szczegółowy charakter, nie wszystkie
będą mogły być uwzględnione w treści dokumentu.
Sugestie zostały zebrane we wspólny dokument
i zostaną przekazane do właściwych komórek, które
będą mogły się z nimi zapoznać i wykorzystać przy
opracowywaniu dokumentów wykonawczych.
Ponadto niniejszy Raport stanowić będzie załącznik
do Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st.
Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050.
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CO DALEJ?

CO DALEJ?
Kolejnym krokiem będzie przedłożenie Strategii
adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy Radzie
m.st. Warszawy (maj-czerwiec 2019).
Następnie, po przyjęciu Strategii przez Radę m.st.
Warszawy, Miasto przystąpi do przygotowania
dokumentów wykonawczych, zawierających
przedsięwzięcia, dzięki którym wdrażane będą
działania adaptujące do zmian klimatu.
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INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

KONSULTACJE ZREALIZOWALI:

PROJEKT:

Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

DZIĘKUJEMY
ZA WSZYSTKIE OPINIE!

ZAŁĄCZNIK DO
RAPORTU Z KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH
12 kwietnia 2019

JAK WARSZAWA
PRZYGOTOWUJE SIĘ
NA ZMIANY KLIMATU?

OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ

AKCJA INFORMACYJNA
O konsultacjach informowaliśmy na plakatach, które
zostały zawieszone w biurach Urzędu m.st. Warszawy,
dzielnicach, domach kultury i OSiRach.
Informacja o konsultacjach pojawiła się również na
inforscreenach w komunikacji miejskiej oraz w trzech
artykułach sponsorowanych w weekendowej Gazecie
Wyborczej (2, 9 i 16 marca 2019).
Konsultacje szeroko promowaliśmy w internecie – na
stronach miasta, dzielnic, projektu ADAPTCITY, a także za
pośrednictwem mediów społecznościowych.

Plakat informacyjny

HARMONOGRAM AKCJI INFORMACYJNEJ
 21/22 lutego – kolportaż drukowanych plakatów do urzędów dzielnic oraz biur Urzędu m.st. Warszawy, a także przesłanie
informacji o konsultacjach do dzielnicowych koordynatorów konsultacji społecznych
 25 lutego – rozpoczęcie konsultacji społecznych informacją na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl
i na stronie projektu ADAPTCITY www.adaptcity.pl, a także w mediach społecznościowych
 od 25 lutego do 17 marca – stała promocja konsultacji w mediach społecznościowych oraz na ww. stronach internetowych,
a także stronach urzędów dzielnic
 2 marca – artykuł sponsorowany w Stołecznej Gazecie Wyborczej informujący o konsultacjach społecznych
 od 4 do 7 marca – promocja na nośnikach w komunikacji publicznej spotkania konsultacyjnego 7 marca w Centrum Kreatywności
Targowa
 9 marca – artykuł sponsorowany w Stołecznej Gazecie Wyborczej informujący o konsultacjach społecznych
 od 11 do 15 marca – promocja na nośnikach w komunikacji publicznej spotkania konsultacyjnego 15 marca w Zodiaku
 16 marca – artykuł sponsorowany w Stołecznej Gazecie Wyborczej informujący o konsultacjach społecznych
 17 marca – zakończenie zbierania postulatów do konsultowanego dokumentu Strategii adaptacji i zakończenie konsultacji
społecznych

