ANKIETA KOŃCOWA ADAPTCITY

punkt 30. W jaki sposób realizacja uchwały będzie monitorowana i ewaluowana?

1.
Lp
.

BIAŁYSTOK
Jednostka
miary

Wskaźnik

Tendencja
(wartość
oczekiwana)

Źródło informacji

Wskaźniki adaptacji – realizacji celu nadrzędnego
1.

2.

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

%

Wzrost

%

Wzrost

Badania ankietowe
Urząd Miejski w Białymstoku
Badania ankietowe
Urząd Miejski w Białymstoku / Badania
w ramach Centrum Edukacji na Rzecz
Adaptacji do Zmian Klimatu

Wskaźniki realizacji celów strategicznych i działań
Cel 1. Utworzenie Systemu Wspomagania Decyzji
3.
4.
5.
6.

Istnienie zintegrowanej bazy danych o
zagrożeniach klimatycznych
Istnienie bazy danych o skutkach i kosztach
zjawisk klimatycznych
Wydatki poniesione na tworzenie systemów
informatycznych związanych z
wspomaganiem decyzji
Istnienie platformy wiedzy i ostrzegania

liczba

1

liczba

1

zł/rok

wzrost

liczba

1

Urząd Miejski w Białymstoku, Komenda
Miejska PSP, BOF

Cel 2. Utworzenie Centrum Edukacji na Rzecz Adaptacji do Zmian Klimatu
7.

8.

9.

Inicjatywy edukacyjne prowadzone w ramach
współpracy z Parkiem NaukowoTechnologicznym i Uczelniami Wyższymi
Oferta wykładów/ prelekcji w zakresie
efektywności energetycznej i
gospodarowania wodą, ochrony powietrza
i OZE, dla mieszkańców
Liczba działań/inwestycji demonstracyjnych
związanych z adaptacją do zmian klimatu
Szkolenia pokazowe/warsztaty z udziałem
dzieci i młodzieży

10.

Warsztaty/seminaria dla aktorów polityki
lokalnej
11.

liczba/rok

wzrost

Urząd Miejski w Białymstoku, BPN-T,
uczelnie wyższe

liczba dostępnych
wykładów/prelekcji /rok

wzrost

Urząd Miejski w Białymstoku, instytucje
edukacyjne, w tym uczelnie wyższe

liczba/rok

wzrost

Urząd Miejski w Białymstoku

wzrost

Urząd Miejski w Białymstoku, instytucje
edukacyjne, KM PSP, BOF

wzrost

Urząd Miejski w Białymstoku, Rada
Miasta Białystok

zł/rok

Wzrost

Stowarzyszenie BOF, Komenda Miejska
PSP w Białymstoku, Straż Miejska w
Białymstoku

zł/rok

wzrost

Urząd Miejski w Białymstoku

wzrost

Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miejskiego w Białymstoku,
Stowarzyszenie BOF,
Komenda Miejska PSP w Białymstoku

liczba
warsztatów/szkoleń/rok
liczba osób
biorących udział
w
warsztatach/szkoleniach/rok
liczba
warsztatów/semi
nariów/rok
liczba osób
biorących udział
w
warszt./semin./ro
k

Cel 3. Wzmocnienie potencjału służb
12.

13.

14.

Wydatki na logistyczne doposażenie
jednostek zarządzania kryzysowego, służb,
straży i inspekcji
Wsparcie kubaturowe i infrastrukturalne
bazy Miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego oraz Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
Wspólne szkolenia, ćwiczenia i treningi
administracji samorządowej, instytucji
monitorujących stan środowiska oraz służb,
straży i inspekcji w ramach zarządzania
kryzysowego

liczba/rok

Cel 4. Adaptacja do zagrożeń termicznych
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Lp
.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

Wskaźnik
Powierzchnia terenu przeznaczona na
korytarze wentylacyjne
Powierzchnia nowych rozwiązań zielonej
infrastruktury (skwery, parki osiedlowe,
zielone dachy, zielone ściany, ogrody
deszczowe, ogrody sąsiedzkie itp.)
Liczba przebudowanych skwerów i placów w
kierunku tzw. skwerów i placów
klimatycznych
Liczba obiektów na których zainstalowano
instalacje OZE
Zużycie wody na jednego mieszkańca Miasta
Rozwój systemu rowerów miejskich:
- długość ścieżek rowerowych,
- liczba rowerów dostępnych w systemie
miejskim,
- liczba wypożyczeń rowerów

21.

Liczba pasażerów komunikacji miejskiej

22.

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

23.

Powierzchnia zielono-błękitnej infrastruktury
na terenie Miasta

Jednostka
miary

Tendencja
(wartość
oczekiwana)

ha

wzrost

m2 /rok

wzrost

liczba/rok

wzrost

liczba/rok

wzrost

Urząd Miejski w Białymstoku

litry/osobę/rok

spadek

Wodociągi Białostockie Sp. z. o.o, GUS

- km
- liczba (rowery),
liczba stacji
- liczba wypożyczeń
w sezonie
rowerowym
(1 kwietnia-30
listopada)

wzrost

BiKeR

osoby/rok

wzrost

Zarząd Białostockiej Komunikacji
Miejskiej

%

wzrost

Zarząd Białostockiej Komunikacji
Miejskiej

wzrost

Departament Urbanistyki,
Departament Gospodarki Komunalnej,
Departament Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

liczba/rok

wzrost

Departament Gospodarki Komunalnej,
Departament Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

liczba/rok

spadek

Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej

m

Wzrost

Departament Gospodarki Komunalnej,
Departament Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
Wodociągi Białostockie Sp. z. o.o

m3

wzrost

Wodociągi Białostockie Sp. z. o.o

ha

wzrost

ha

wzrost

liczba

1 (katalog
wytycznych)

Departament Urbanistyki Urzędu Miejskiego
w Białymstoku

liczba

wzrost

Departament Urbanistyki Urzędu Miejskiego
w Białymstoku

m

2

Źródło informacji
Departament Urbanistyki Urzędu
Miejskiego w Białymstoku
Departament Architektury
Departament Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
Departament Gospodarki Komunalnej,
Departament Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Cel 5. Adaptacja do zagrożeń związanych z opadem i powodziami / podtopieniami
24.

25.

26.

27.
28.
29.

Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych
zbiorników wodnych w ramach błękitnej
infrastruktury Miasta
Liczba interwencji Straży Pożarnej z przyczyn
klimatycznych (w tym intensywne opady,
przybór wód, wyładowania atmosferyczne)
Długość wybudowanych i przebudowanych
układów kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Wzrost pojemności retencyjnej oczyszczalni
ścieków
Powierzchnia (odsetek powierzchni miasta)
objęta ochrona prawną
Powierzchnia utworzonych naturalnych
terenów zalewowych

Departament Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Departament Urbanistyki Urzędu
Miejskiego w Białymstoku

Cel 6. Uwzględnienie zmian klimatu w planowaniu przestrzennym

30.

31.

Istniejące wytyczne
planistyczne/urbanistyczne dotyczące ujęcia
problematyki zmian klimatu (katalog
wytycznych)
Liczba miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
odnoszący się do problematyki adaptacji do
zmian klimatu
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2.

BYDGOSZCZ

Monitoring bieżący, ewaluacja co dwa lata
Wskaźniki:
1)
liczba miejsc na wale przeciwpowodziowym, w przypadku których podejmowano interwencję,
2)
Powierzchnia terenów zieleni urządzonej dostępnej dla mieszkańców,
3)
Ilość interwencji związanych z podtopieniami po deszczach długotrwałych i nawalnych,
4)
Liczba dni w roku, w których wystąpi przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla stężeń dobowych
PM10 (norma 50 µg/m3),
5)
Liczba interwencji Straży Pożarnej w zakresie powalonych drzew, konarów,
6)
Odsetek miejskiego taboru publicznego wyposażonego w klimatyzację,
7)
Liczba zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego i krążenia,
8)
Liczba wyjazdów służb medycznych w dniach z wysoką temperaturą

3.

GDAŃSK

W kolumnach podano miano wskaźnika, oczekiwane tendencje zmian oraz jednostki monitorujące:
Liczba projektów adaptacyjnych w budżecie obywatelskim w stosunku do liczby
wszystkich projektów
Liczba osób uczestniczących w konferencjach, seminariach dotyczących zmian
klimatu
Liczba przystosowanych (zaktualizowanych) dokumentów strategicznych i
planistycznych miasta do zmian klimatu
Liczba urządzeń systemu monitoringu środowiska na obszarze miasta (urządzeń
w zlewniach i zbiornikach oraz monitoringu wód podziemnych i sieci
wodociągowej i kan.)
Liczba stacji monitorujących stan zanieczyszczeń powietrza w mieście
Powierzchnia terenów zieleni dostępnych dla mieszkańców (w tym np.
powierzchnia parków retencyjnych w mieście)
Powierzchnia oraz liczba elementów błękitno-zielonej infrastruktury (np.
zielonych dachów, zielonych ścian, ogrodów deszczowych, liczba zdrojów,
fontann, parków, skwerów)
Liczba i pojemność powstałych/zmodernizowanych obiektów retencjonujących
wodę (także zwiększenie udziału retencji leśnej oraz naturalnych zagłębień
terenu)
Udział powierzchni zieleni urządzonej
Liczba km nowych/zmodernizowanych obwałowań cieków

l.

wzrost

UM

l.

wzrost

UM

l.

wzrost

UM

l.

wzrost

UM i spółki
miasta

l.
ha

wzrost
wzrost

WIOŚ/ ARMAAG
UM i spółki
miasta

l. lub m2

wzrost

UM i spółki
miasta

l. lub m3

wzrost

UM

% lub m2
km

wzrost
wzrost

Przepustowość systemu kanalizacji burzowej i odwodnieniowej miasta

m3/s

wzrost

Liczba zabezpieczonych energetycznie obiektów wodociągowych i
kanalizacyjnych w mieście, przebudowanych ujęć wody i zmodernizowanej
infrastruktury kluczowej
Liczba zinwentaryzowanego drzewostanu zagrażającego
budynkom/infrastrukturze i zabezpieczonych osuwisk
Liczba interwencji pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, pogotowia
technicznego itp. służb spowodowanych zagrożeniami klimatycznymi
Liczba pacjentów w szpitalach i przychodniach poszkodowanych w wyniku
wystąpienia zdarzeń ekstremalnych
Liczba przeprowadzonych działań promocyjnych i edukacyjnych dotyczących
zmian klimatu
Liczba autobusów wykorzystujących napędy i paliwa alternatywne w stosunku
do liczby wszystkich autobusów komunikacji miejskiej
Liczba klimatyzowanych pojazdów transportu miejskiego
Długość nowych dróg rowerowych i ciągów pieszych
Liczba osób korzystających z komunikacji publicznej oraz odsetek osób
dojeżdżających rowerem lub/i dochodzących pieszo do pracy lub/i szkoły

l.

wzrost

UM
UM i spółki
miasta
UM i spółki
miasta
UM i spółki
miasta

l.

wzrost

UM

l.

spadek

służby miejskie

l.

spadek

służby miejskie

l.

wzrost

UM

l.

wzrost

UM

l.
km
l. lub %

wzrost
wzrost
wzrost

UM
UM
UM
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4.

KATOWICE

MPA będzie podlegało bieżącemu monitoringowi realizacji działań, ewaluacji realizacji działań w cyklach
dwuletnich.
Wskaźniki zostały określone w rozdziale 8.6 Ewaluacja realizacji Planu Adaptacji.
Wskaźniki rezultatu:
1. Przyrost liczby/powierzchni dostępnych obiektów BZI
2. Liczba podtopień lokalnych zaewidencjonowanych przez WZK/PSP
3. Powierzchnia elementów błękitno-zielonej infrastruktury w terenach zabudowy mieszkaniowej
o wysokiej intensywności
4. Liczba kurtyn i zdrojów ulicznych
5. Liczba kanałów informacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z ekstremalnymi zjawiskami
Liczba projektów adaptacyjnych w budżecie partycypacyjnym w stosunku do liczby wszystkich projektów

5.

KRAKÓW

Monitorowanie stanu realizacji działań określonych w Planie Adaptacji będzie dokonywane na podstawie
zebranych informacji, dotyczących statusu działań (planowane/w realizacji/zrealizowane) oraz ich
kosztów (szacunkowe koszty działania, rzeczywiste koszty poniesione ze środków własnych Gminy,
pozyskane zewnętrzne środki finansowe).
Ocena wdrażania MPA opierać się będzie na zestawie określonych wskaźników systematycznie
monitorowanych i sprawozdawanych (tab. 1.).
Tabela 1. Wskaźniki monitorowania skutków MPA dla środowiska

1.

Wskaźnik
[jednostka miary]
Liczba wyciętych drzew ogółem na terenie Gminy Miejskiej Kruków

Częstoś
ć
1/rok
SUS

2.

Liczba nasadzeń drzew ogółem ra terenie Gminy Miejskiej Kraków

1/rok

GUS

1/rok

Urząd Miasta Krakowa, Zarząd Zieleni
Miejskiej
Urząd Miasta Krakowa Zarząd Zieleni
Miejskiej
Urząd Miasta Krakowa, Zarząd Zieleni
Miejskiej
Urząd Miasto Krakowa
GIOŚ
GIOŚ
Urząd Miasta Krakowa

Lp.

3. * Powierzchnia nowych terenów zieleni publicznej - urządzonej [ha]pow. parków skwerów, zieleńców itp.
4. * Powierzchnia nowych terenów zieleni publicznej - ekologicznokrajobrazowej - pow. lasów, łąk parków rzecznych
5. * Powierzchnia nowych terenów zieleni wspomagającej

1/rok
1/rok

Źródło informacji

6. Udział powierzchni Krakowa przeznaczonej na zieleń i wody
1/rok
7. Pył zawieszony PM10—średnioroczne stężenie
1 /rok
Pył zawieszony PM2,5 - średnioroczne stężenie
1/rok
8. Udział powierzchni zdegradowanych obszarów Krakowa objętych
1/rok
rewitalizacją
9. Udział torowisk zmodernizowanych w sieci
1/rok
Urząd Miasta Krakowa
10. Odsetek wałów przeciwoowodziowych zaliczonych do kategorii wałów 1/rok
Urząd Miasta Krakowa
"niezagrażających" bezpieczeństwu - ogółem
*dotyczy terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz terenów zieleni będących w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej

W procesie ewaluacji wykorzystywane będą informacje pochodzące z monitorowania oraz dodatkowe badania
ewaluacyjne i wskaźniki kontekstowe.
Przewiduje się przygotowanie ewaluacji w trybie on-going, czyli w trakcie obowiązywania Planu Adaptacji
z wykorzystaniem wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu dostępnych w systemie STRADOM. Ponadto
przewiduje się przygotowanie ewaluacji w trybie ex-post, po zakończeniu wdrażania dokumentu. Ewaluacja on-going
pozwoli na obiektywne przyjrzenie się dotychczasowym wynikom realizacji Planu Adaptacji i zweryfikowanie
pierwotnych założeń, które były podstawą do jego stworzenia. Natomiast ewaluacja ex-post ma charakter
4
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podsumowujący efekty realizacji Planu Adaptacji i powinna być podstawą do podjęcia decyzji o aktualizacji Planu
Adaptacji na kolejny okres planistyczny. Proponowane jest przeprowadzenie ewaluacji w połowie okresu realizacji i na
zakończenie planu (w okresach 6-letnich).

6.

LUBLIN

Prowadzone będzie monitorowanie i ewaluacja w zakresie:
 monitorowanie i ocena stanu działań adaptacyjnych PA dokonywana co dwa lata w zakresie działań
informacyjno-edukacyjnych, organizacyjnych oraz technicznych, pozwalająca na bieżące
weryfikowanie założeń PA,
 co dwa lata przygotowywany będzie także raport z wdrażania PA, który po akceptacji przez
Prezydenta Miasta Lublin udostępniany będzie opinii publicznej do zapoznania się z jego treścią,
 po zakończeniu etapów realizacji PA przeprowadzana będzie co 6 lat ewaluacja, która pozwoli na
ocenę efektów realizacji PA i umożliwi podjęcie decyzji o potrzebie aktualizacji PA na kolejny
sześcioletni okres planistyczny,
 wskaźniki realizacji celów strategicznych i działań w PA określono dla 27 działań
przyporządkowanych sześciu celom strategicznym związanym z:
- polityką rozwoju miasta,
- wzmocnieniem funkcji wykorzystania zieleni,
- zwiększeniem odporności miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe,
- poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców,
- ograniczeniem wpływu miasta na środowisko w warunkach zmian klimatu,
- poprawą funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej.

7.

ŁÓDŹ

Sposób monitorowania i ewaluacji MPA został wskazany w treści tego dokumentu.

8.

POZNAŃ

Ewaluacja MPA przeprowadzona będzie w trybie on-going czyli w trakcie obowiązywania Planu Adaptacji
oraz ex-post po zakończeniu jej wdrażania, na podstawie danych pochodzących z monitoringu oraz
dodatkowych badań ewaluacyjnych i wskaźników kontekstowych.
Wskaźniki realizacji celów strategicznych i działań
Cel strategiczny 1. Łagodzenie negatywnego oddziaływania ekstremalnych zjawisk termicznych, w tym
koncentracji zanieczyszczeń (inwersje termiczne, MWC)
1. Powierzchnia wprowadzonych rozwiązań zielonej infrastruktury (skwery, parki osiedlowe, zielone
dachy, zielone ściany, ogrody deszczowe, ogrody sąsiedzkie itp.) m2 wzrost Jednostka ds. zieleni
2. Liczba przebudowanych skwerów i placów w kierunku tzw. skwerów i placów klimatycznych liczba
wzrost Jednostka ds. zieleni
3. Udział osób mieszkających w zasięgu powyżej 300 metrów od terenów zieleni miejskiej o
charakterze rekreacyjnym o powierzchni minimum 4000 m2 w stosunku do liczby mieszkańców %
spadek Jednostka ds. urbanistyki i architektury
4. Powierzchnia wprowadzonych rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury w obszarach wrażliwości
(stery I, II i III) m2 wzrost Jednostka ds. zieleni 5. Liczba zmodernizowanych przystanków
komunikacji miejskiej (wprowadzenie odnawialnych źródeł energii i zielone przystanki) liczba
wzrost Jednostka ds. transportu
5. Udział torowisk zielonych w długości torowisk % wzrost Jednostka ds. transportu
5
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6. Udział autobusów wykorzystujących napędy i paliwa alternatywne (elektryczne i hybrydowe) w
liczbie wszystkich autobusów komunikacji miejskiej % wzrost Jednostka ds. transportu
7. Udział klimatyzowanych pojazdów transportu miejskiego w liczbie wszystkich pojazdów % wzrost
Jednostka ds. transportu
8. Udział osób korzystających z komunikacji publicznej w stosunku do liczny mieszkańców % wzrost
Jednostka ds. transportu
9. Liczba dni w roku, w których wystąpi przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla stężeń dobowych
PM10 i P.M 2.5 liczba spadek WIOŚ
10. Liczba budynków mieszkalnych wielorodzinnych poddanych termomodernizacji liczba wzrost
Jednostki ds. koordynacji projektów i realizacji inwestycji, gospodarki komunalnej
11. Udział budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej wraz z eliminacją źródeł ciepła na paliwo
stałe w stosunku do liczby budynków % wzrost Operatorzy sieci
12. Długość powstałych ścieżek rowerowych km wzrost Jednostki ds. transportu, organizacji ruchu,
dróg
13. Udział ruchu rowerowego w liczbie podróży w mieście % wzrost Jednostki ds. organizacji ruchu
14. Udział podróży samochodem indywidualnym w liczbie podróży w mieście % spadek Jednostki ds.
organizacji ruchu.
Cel strategiczny 2. Ograniczanie skutków nawalnych opadów i powodzi miejskich, susz oraz burz i silnych
wiatrów
15. Długość odcinków zrewaloryzowanych cieków km wzrost Pełnomocnik Prezydenta ds.
gospodarowania wód opadowych
16. Liczba przebudowanych układów kanalizacji deszczowej pod kątem wykorzystania wód opadowych
w miejscu ich powstawania lub ich retencjonowania liczba wzrost Pełnomocnik Prezydenta ds.
gospodarowania wód opadowych
17. Liczba/powierzchnia wybudowanych zbiorników małej retencji liczba/ha wzrost Pełnomocnik
Prezydenta ds. gospodarowania wód opadowych
18. Liczba interwencji Straży Pożarnej z przyczyn klimatycznych (intensywne opady, silny wiatr, przybór
wód, wyładowania atmosferyczne) liczba spadek Komenda Państwowej Straży Pożarnej
19. Liczba gospodarstw domowych i liczba osób poszkodowanych w wyniku oddziaływania zjawisk
ekstremalnych na terenie miasta liczba spadek Jednostka ds. bezpieczeństwa i zarządzania
kryzysowego
20. Liczba powstałych obiektów retencjonujących wodę liczba wzrost Pełnomocnik Prezydenta ds.
gospodarowania wód opadowych
21. Liczba (lub długość) urządzeń melioracyjnych poddanych konserwacji w ciągu roku liczba (km)
wzrost Jednostka ds. utrzymania urządzeń melioracyjnych.
Cel strategiczny 3. Informowanie oraz zwiększanie świadomości społeczności miejskiej dotyczącej skutków
zmian klimatu
22. Liczba akcji edukacyjnych w zakresie adaptacji do zmian klimatu\ liczba osób biorących w nich
udział liczba wzrost Jednostki ds. ochrony środowiska
Cel strategiczny 4. Instytucjonalne i organizacyjne wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu lub
na ekstremalne zjawiska klimatyczne
23. Stopień pokrycia miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego % wzrost
Jednostka ds. urbanistyki i architektury
24. Wysokość strat spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami zł spadek Jednostka ds. bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego
25. Nakłady finansowe na usuwanie oraz zapobieganie skutkom zjawisk ekstremalnych w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców zł. spadek Jednostka ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
26. Liczba wypłaconych odszkodowań z tytułu usuwania skutków powodzi i podtopień liczba spadek
Jednostka ds. finansowych lub ds. spraw społecznych.
Wskaźnik adaptacji – realizacji celu nadrzędnego
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punkt 30. W jaki sposób realizacja uchwały będzie monitorowana i ewaluowana?
27. Jakość życia (ocena komfortu życia w mieście przez mieszkańców) % wzrost UM Poznania Badania
ankietowe
28. Poziom świadomości klimatycznej (wiedza mieszkańców na temat zmian klimatu i adaptacji do
skutków tych zmian) % wzrost UM Poznania Badania ankietowe.

9.

RZESZÓW

Wprowadzenie monitoringu zużycia energii, produkcji energii OZE, wskazanie oszczędności
energetycznych.

10.

SZCZECIN

Zgodnie z obowiązującym w urzędzie miasta systemem i zapisanym sposobem w MPA.

11.

WARSZAWA

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
standardów dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy, Polityka miasta nie zawiera wskaźników.

12.

WROCŁAW
Wskaźnik rezultatu

Źródło informacji

Wartość oczekiwana

Liczba osób hospitalizowanych w sytuacjach wystąpienia
ekstremalnych zjawisk klimatycznych
Liczba/powierzchnia obiektów błękitno-zielonej
infrastruktury w mieście
Liczba użytkowników komunikacji publicznej
Udział powierzchni przepuszczalnej w obszarze
zurbanizowanym
Zmiana liczby interwencji/wielkości środków związanych z
usuwaniem skutków zdarzeń meteorologicznych i
hydrologicznych z uwzględnieniem liczby dni występowania
ekstremalnych zjawisk klimatycznych
Jakość życia mieszkańców w mieście mierzona wskaźnikiem
migracji do miasta
Liczba budynków posiadających certyfikaty
ekobudownictwa
Liczba inwestycji adaptujących przestrzeń komunikacyjną do
zmian klimatu
Liczba inwestycji adaptujących przestrzeń publiczną do
zmian klimatu
Liczba miejsc do wypoczynku i rekreacji mieszkańców

Szpitale miejskie,
GUS
UM

spadek

MPK
UM

wzrost
niemalejący

Straż pożarna, straż
miejska, IMGW

spadek

GUS

niemalejący

UM

wzrost

UM, ZDiUM

niemalejący

UM

niemalejący

UM

wzrost

UM

niemalejący

Wartość działań edukacyjnych i informacyjnych

wzrost
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