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B C D E F G H I J K L M N O

I. WODA 

powierzchnia 

w [ha]

181 (w 

przypadku 

nawalnych 

opadów)

739
 1%   -  1 831,4

0,2% -  3885,5
brak danych * 1 942 945 * 279 790 8 – 12 tys. 360 * 4,59 293

% powierzchni 

miasta
1,80% 0,4

1%    -  7,0

0,2% -  14,8 brak danych 5,9 6,41
0,78; 0,94; 

1,14-
- 6,32 – 9,47 0,012% 0,01% 1

powierzchnia 

w [ha]
nie dotyczy 920 7 841 * brak danych * 6 870 780 - 160 brak danych 270 * 696,1 15 000

% powierzchni 

miasta
nie dotyczy 0,5 29,9 brak danych 21,0 5,29 - - brak danych 0,009% 12,95% 50

2. Ile osób mieszka na terenach zagrożonych powodzią: *

a. nie chronionych wałami przeciwpowodziowymi
liczba mieszkańców

w tys.
nie dotyczy 0,2

 1%    -  6,12

0,2%  -  42,04 brak danych 7,4 0,5 brak danych 202 17 2 0,009 0,1

b. na terenach potencjalnie zalewowych, chronionych wałami 

przeciwpowodziowymi

liczba mieszkańców

w tys.
nie dotyczy 0,9                14,98    brak danych * 114,2 4,00-5,00 - brak danych 1 0,5+1,5 227,662 200

3. Czy zabezpieczenia przeciwpowodziowe są skuteczne ? tak / nie nie dotyczy nie * tak nie tak - - tak tak tak tak

Jaka część zabezpieczeń (wałów) wymaga poprawy? w [%] nie dotyczy
100% (do 

modernizacji
10,0 brak danych * 42,9 brak danych - brak danych brak danych 0 40 10

   *

a. na podstawie decyzji o warunkach zabudowy liczba pozwoleń nie dotyczy 2 52 4 * 20 0 21 brak danych 2 brak danych
A. 11, B. 149, 

C. 509

b. na podstawie planów  miejscowych liczba pozwoleń nie dotyczy 6 425 0 * 59 0 - brak danych 0 brak danych
A. 7, B. 154, C. 

673

5. Lokalne podtopienia po dużych opadach: często/sporadycznie sporadycznie często często sporadycznie * sporadycznie - sporadycznie często - sporadycznie sporadycznie

obszar  w [ha] nie dotyczy brak danych brak danych brak danych * brak danych - brak danych 25 brak danych 0,5 3,3

% powierzchni miasta
% powierzchni 

miasta
brak danych brak danych * brak danych - brak danych 0,2 brak danych 0,00001 0,011

6. Czy i na jakiej powierzchni terenów wyłączonych z produkcji 

rolnej, wyposażonych w melioracje, powstała w latach 2014-

2018 nowa zabudowa mieszkaniowa?

tak / nie tak brak danych tak - - nie - tak - - tak -

powierzchnia w [ha] brak danych brak danych 8,0 brak danych brak danych - - 15 - - 600,56 -

część powierzchni miasta w [%] brak danych brak danych 0,03 - brak danych - - 0,625 - - 1,17 -

7. Jaki procent zabudowy wyposażony jest w kanalizację: ogółem w [%] 99 98 brak danych 98 98,5 98,84 * 98,6 78,57 * 98 97,66 93

a. ogólnospławną w [%] 2 0 0 40 55 0,01 * 61 3,89 0 36 - 27,5

b. deszczową w [%] 78 36 75,0 25 35 70 brak danych brak danych 65 71 - 27,1

c. sanitarną w [%] 97 98 98,8 58 45 98,84 brak danych 96,11 98 63 - 51,2

8. Czy w mieście stosowane jest zmywanie ulic? tak / nie nie tak tak tak tak tak tak tak nie tak tak tak

długość ulic w [km] - 5,17 970 723,6 1 000

682,4  

(2x/miesiąc)

59,6 (4x/miesiąc) 

- odkurzanie na 

mokro

1,83 - - 825 635 1 231 177

9. Czy w mieście stosowane jest nawilżanie w okresach suszy? tak / nie tak tak tak tak nie tak tak tak nie tak tak nie

powierzchnia w [ha] 70 0,8785 brak danych - - 0,1 4,9 - 0 * 22 309 mb - -

Liczba wszystkich 

pozwoleń na 

budowę - 45, w tym 

na obiekty 

kubaturowe - 10

4. Ile pozwoleń na budowę wydano w latach 2015-2018 na terenach zagrożonych powodzią: 

1. Część miasta zagrożona powodzią: 

b. na terenach potencjalnie zalewowych, chronionych wałami 

przeciwpowodziowymi

a. nie chroniona wałami przeciwpowodziowymi
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II. ENERGIA

a. energia elektryczna w [%] brak danych 21,81 22,55 23,6 23,9 17,97 11,9 35 35 * 32,8 20,1

b. ciepło sieciowe w [%] brak danych 17,47 21,39 18,4 19,9 22,61 31,7 27 37 * 39,1 18,4

c. gaz ziemny w [%] brak danych 13,08 10,29 9,1 17 15,67 16,3 28,5 - * 22,1 15,7

d. gaz ciekły w [%] brak danych 9,27 0,2 4,3 3,3 5,28 3,8 1,5 - 1 1,2 2,4

e. olej opałowy w [%] brak danych 1,09 0,6 1,1 0,1 0,13 1,7 1,5 - * 3,1 0,28

f. olej napędowy w [%] brak danych 18,77 18,3 8,8 15,1 14,24 brak danych brak danych - * 0 19,07

g. benzyna w [%] brak danych 12,28 17,81 13,5 17,3 18,97 brak danych brak danych - * 0 15,05

h. węgiel kamienny w [%] brak danych 4,42 5,07 19 3,1 3,08 31,3 6 - * 1 5,6

i. biomasa w [%] brak danych 1,78 1,14 1,9 1,58 3,2 0,15 - brak danych 0,3 3,25

j. energia słoneczna w [%] brak danych 0 brak danych 0,04 0,08 brak danych 0,3 1 brak danych 0,005 0,05

k. energia geotermalna w [%] brak danych 0,01 brak danych 0,06 0,01 brak danych brak danych - brak danych 0,02 0

l. energia wiatru w [%] brak danych 0 brak danych 0 0 brak danych 0 - 0 0 0

ł. inne odnawialne w [%] brak danych 0 brak danych 0 0,42 brak danych 0,05 - brak danych 0,3 0,10

Zużycie energii końcowej w {GWh} brak danych 6 081,19 8 675,6 6 325,171 * 13311,628 5 181,89 4 746 6 400            - 7 500 24 637 11 904,57

(dane na rok 2015)

a. z ciepłowni centralnych liczba mieszk. w tys. 185 000 175,60 309,34 107,92 544 250 - 325 114 308 1 395 334,99

% powierzchni zabudowanej miasta w [%] 26 49,60 brak danych 35,98 33 35 - 56 43 55 52,2 53

b. z ciepłowni lokalnych liczba mieszk. w tys. 5 000 1,10 brak danych - - brak danych - 20 - 42 25 164,34

% powierzchni zabudowanej miasta w [%] 2 0,30 brak danych - - brak danych - 5 - 14 1,7 26

c. z palenisk indywidualnych, w tym: liczba mieszk. w tys. 100 000 177,30 144,91 171,88 - 62 - 185 - 55 343 113,78

% powierzchni zabudowanej miasta w [%] 24 50,10 brak danych 57,310 - brak danych - 36,5 - 31 45,8 28

 - węglowych (paliwa stałe) liczba mieszk. w tys. 55 000 brak danych 61,28 108,80 - 23 - 67 - 8 47 18,96

% powierzchni zabudowanej miasta w [%] 13 brak danych brak danych 36,280 - brak danych - 12 - 5 39,4 3

 - gazowych i innych   węglowodorowych liczba mieszk. w tys. 42 000 brak danych 83,63 63,08 - 37 - 110 - 45 296 94,51

% powierzchni zabudowanej miasta w [%] 10 brak danych brak danych 21,030 - brak danych - 24 - 24 45,8 15

d. innych liczba mieszk. w tys. 3 000 brak danych brak danych 20,11 - brak danych - 10 - 2 1,4 18,96

% powierzchni zabudowanej miasta w [%] 1 brak danych brak danych 6,710 - brak danych - 2,5 - 2 0,01 3

a. ilość budynków użyteczności publicznej objętych 

termomodernizacją
[szt.] 11 6 14 9 78 9 98 225 18 113 415 15

b. powierzchnia ogrzewana budynków użyteczności publicznej 

objętych termomodernizacją
w [m2] 16 904,36 15 617,47 42 092 527 961,93 139 700,50 45 521,21 brak danych 11 00 tys. 65 566,38 brak danych 235 517 29 030

c. ilość zaoszczędzonej energii końcowej na podstawie audytu 

energetycznego
w [GJ] brak danych 12 200,32 8 557 11 391,21 * 52 800 9 057,13 brak danych brak danych 24 822,54 brak danych brak danych

III. TERENY ZIELONE
13. Jaką część miasta stanowią tereny zielone - otwarte:

a. parki, zieleńce publiczne itp.
% powierzchni 

miasta
5,00% 11 5,5 4,3 * 4,02 6 7,44 9,40% 1,8 2,31 * 2,95% 8

b. lasy
% powierzchni 

miasta
18,50% 27,18 18,1 42 * 4,21 11,4 9,23 14.73% 2,67 8,6 * 16% 6

c. tereny rolne, łąki
% powierzchni 

miasta
27,00% 9,44 14,9 8,5 * 14,31 38,45 brak danych 31,06% 52,19 19,39 * 23,70 36

d. tereny zieleni osiedlowej
% powierzchni 

miasta
brak danych 2,01 brak danych 0,33 * 0,54 brak danych 3,09 0,0227 - 8,94 (d i e) * 4,00% 0,4

e. tereny zieleni przydomowej
% powierzchni 

miasta
brak danych 4,32 brak danych brak danych * 0,70 brak danych brak danych Brak danych - 8,94  (d i e) brak danych 2,6

f. zielone aleje 
powierzchnia 

w km
brak danych 193 brak danych brak danych * 128,13 brak danych brak danych 1.18% - brak danych * 1284,8 brak danych

g. zielone dachy 
powierzchnia 

w m kw.
brak danych 1940 brak danych 5 481 * 141 000 brak danych brak danych Brak danych - brak danych brak danych 52 997

h. ścianki zielone liczba ścianek brak danych 0 brak danych 4 brak danych brak danych brak danych Brak danych - brak danych brak danych brak danych

11. Ilu mieszkańców zaopatrywanych jest w ciepło: 

0,3

10. Zużycie i udział poszczególnych nośników energii końcowej w bilansie energetycznym gminy w 2017 roku (obejmujący następujące grupy odbiorców: mieszkalnictwo, przemysł, użyteczność publiczna, handel, usługi, przedsiębiorstwa, oświetlenie uliczne, 

12. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej:
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14. Ile publicznych  terenów zieleni założono w  latach 2015-

2018?
w [ha] 6,5 25,79 82,2 0,0596 19,5 14,0 1,6 67,11 4,7 5,19 15,24 55,85

15. Ile wydano w latach 2015-2018 decyzji na terenie miasta 

zezwalających na wycięcie drzew
liczba decyzji 

2 401 
(1 959 

decyzje+442 

zgłoszenia)

4 134

decyzje - 2 980

zgłoszenia - 436   * 21 164 * 7 490 3 113 6 002 5 553 2 848 3305 * 14 465 6 612

liczba wyciętych drzew liczba drzew

16 669

(13 044 z decyzji 

+ 3 625 ze 

zgłoszeń)

18 994
decyzje - 30 190

zgłoszenia - 1 453 
- * 44 734 14 661 31 680 55 777 22 218 25 200 *  68188 38 787

16. Ile drzew zasadzono na terenie miasta w latach 2015-2018 ogółem 3796 12 431 brak danych 27 756 * 46 933 4 702 63 130 - 9516 brak danych 10 435

a. w ramach decyzji wydawanych przez Prezydenta Miasta liczba drzew 3 433 10 619 11 300 17 951 * 30 079 20 653 3 215 63 130 6 464 8 512 * 40618 2 357

b. w ramach decyzji innych organów liczba drzew 363 1 812 brak danych 9 805 * 10 705 991 1 487 Brak danych brak danych 1004 brak danych 2 826

17. Czy w studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego  określony jest system 

klimatyczny miasta (przewietrzania)?

tak / nie tak nie tak tak tak tak - nie tak tak tak tak

IV. TRANSPORT 

18. Jaki jest wskaźnik motoryzacji w mieście tj. liczba 

samochodów osobowych na 1000 mieszkańców

liczba 

samochodów

430 (GUS – 

2017 r.)
536 593,2

* 766,44 na 

koniec XII 2018
* 611 594 brak danych 789,74 (2017) 575,7 540 719,21 659

19. Odsetek podróży realizowany transportem publicznym? w [%] ok. 50%
brak danych

(89,89 mln 

podróży)

32,1 * 25,40% * 38,4 64,6 brak danych 36,5 31 36 46,8 28

20. Czy miasto dysponuje transportem  o zasilaniu 

elektrycznym (tramwaj, kolej, trolejbus, samochód)?
tak / nie tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

odsetek podróży realizowany  tym transportem w [%]
* 1,3 % (dane z 

BKM)

brak danych
(29,45 mln 

podróży)

54,51

* tramwaj 5,30% 

+ 0,60% pociąg brak danych 26,4 brak danych 55 4,6 14 52,6 16,5

21. Czy miasto dysponuje transportem  o zasilaniu gazowym? tak / nie nie nie nie nie tak nie nie nie tak tak tak nie

odsetek podróży realizowany tym transportem w [%] - - nie dotyczy brak danych 0 brak danych 55 35 0,1 1,1 -

22. Ile kilometrów dróg (ścieżek)  rowerowych wybudowano 

w mieście w latach 2015-2018?
w [km] 22,18 8,4 33,4

ok.18,7 km (w 

2018)
30 38,3 21 65,6 41,57 430 121,01 81

23. Czy w mieście istnieje system roweru publicznego? tak / nie tak tak nie tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Liczba rowerów do dyspozycji mieszkańców (liczba rowerów na 

1000 mieszkańców)
liczba rowerów 22 1,6 - 450 (1,55) 1,95 2,7 brak danych 1 175 (0,5) (0,91) 3,05  2046 (3)

24. Jaka część miasta objęta jest zakazem (ograniczeniem) 

ruchu samochodowego?
w [%] 0,02% 0 0,078 * 0,9 0,3

90 (ogranicze-

niem)
0,2 0,58 - 0 brak danych * 25,22

25. Jaka część miasta objęta jest systemem płatnego 

parkowania?
w [%] 5% 1,3 1,48 * 5,21 4,1 1,74 1,6 0,035 2 3 3,36 2,14

26. Pojemność  parkingów w systemie Park and Ride (liczba 

miesc parkingowych)
liczba miejsc

System w 

realizacji
0 498 0 513 brak parkingów - 130 1 060 510

4 655 

samochodów

728 rowerów

1 594

V. Wdrożenie i monitorowanie MPA
II kwartał 2019 kwiecień 2019 kwiecień 2019 Po przekazaniu 

przez Min. 

Środowiska 

dokumentu 

zostanie podjęta 

decyzja kiedy 

MPA zostanie 

przyjęte uchwałą 

Rady Miasta

II kwartał 2019 w marcu 2019 zostanie 

ustalony po 

przekazaniu 

przez Ministra 

Środowiska 

MPA miastu, 

wraz z prawami 

autorskimi

Na sesji rady 

miasta 

planowana w 

dniu 16 

kwietnia 2019

III kwartał 

2019 

Marzec/kwiecie

ń 2019

Maj/czerwiec 

2019

połowa roku 

2019
27. Kiedy planowane jest podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia MPA?
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28. Czym MPA będzie dla miasta: a. polityką (wyznaczającą 

kierunki); b. programem (wyznaczającym sposób realizacji)       
polityką / programem programem programem polityką programem polityką polityką programem polityką polityką polityką polityką

programem i 

polityką

międzywydziałow

y zespół 

wdrażający

Wydział 

Zintegrowanego 

Rozwoju Urzędu 

Miasta 

Bydgoszczy

Międzywydziałowy 

zespół wdrażający 

z wydziałem 

wiodącym na czele

Po przekazaniu przez 

Min. Środowiska 

dokumentu zostanie 

podjęta decyzja czy 

zostanie utworzony 

międzywydziałowy 

zespół. Obecnie 

wiodącą komórką 

organizacyjną 

* istniejące ramy 

instytucjonalne 

realizacji polityki 

rozwoju Miasta

Komórka zostanie 

powołana  przez 

Prezydenta Miasta 

Lublin po przyjęciu 

przez Radę Miasta 

Lublin Planu 

Adaptacji do zmian 

klimatu miasta 

Lublin

Sposób realizacji 

MPA został 

wskazany w 

treści tego 

dokumentu.

międzywydziałow

ego zespołu 

wdrażającego.

Miejskie 

Centrum 

Zarządzania 

Energią, 

międzywydziałow

y zespół 

wdrażający   

Konkretny 

wydział 

odpowiedzialny

* Realizację 

Strategii adaptacji 

do zmian klimatu 

będzie nadzorował 

Prezydent m.st. 

Warszawy przy 

wsparciu Zespołu 

ds. ochrony klimatu 

* Departament 

Zrównoważoneg

o Rozwoju

załącznik 1 załącznik 1 załącznik 1 załącznik 1 załącznik 1 załącznik 1 załącznik 1 załącznik 1 załącznik 1 załącznik 1 załącznik 1 załącznik 1

VI. INNE
31. Prosimy o dokonanie oceny Klimatycznych Forów 

Metropolitalnych, realizowanych w ramach projektu AdaptCity 

w miastach  UMP (skala 1 do 5)

skala oceny od 1 do 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 2 5 5

załącznik 2 załącznik 2 załącznik 2 załącznik 2 załącznik 2 załącznik 2 załącznik 2 załącznik 2 załącznik 2 załącznik 2 załącznik 2 załącznik 2

oznaczenia w tabeli: średnia ocena 4,5

znak (*) przed tekstem - odwołanie do komentarza w załączniku

32. Prosimy podać informacje o 1-3 projektach adaptacyjnych w mieście, 

zrealizowanych lub w trakcie realizacji, w zakresie dostosowania do zmian klimatu 

(jedna praktyka maks. 3 strony - 5400 znaków)

29. Jakie rozwiązanie organizacyjne jest planowane dla realizacji MPA 

(np. Komitet Sterujący, międzywydziałowy zespół wdrażający, konkretny wydział 

odpowiedzialny)

30. W jaki sposób realizacja uchwały będzie monitorowana i ewaluowana (podać 

główne wskaźniki monitorowania).
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F6Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Tereny  zagrożone powodzią wyznaczono na podstawie obowiązujących Map zagrożenia powodziowego. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią (woda 1%) zawierają się w obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi o 

prawdopodobieństwie wystąpienia 0,2% (woda 500- letnia)

H6Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Powierzchnia terenów zalewowych określona została dla wody stuletniej.

J6Komórka:

Małgosia:Komentarz:

230 –woda dziesięcioletnia

276 – woda stuletnia

335 – woda pięćsetletnia

N6Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Dane uzyskane na podstawie map zagrożenia i ryzyka powodziowego ISOK i powodzi o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (raz na sto lat).

G8Komórka:

Małgosia:Komentarz:

rzeka Rawa obwałowania:

- lewobrzeżne na dł. 2570m,

- prawobrzeżne na dł. 2545m;

rzeka Mleczna:

- obwałowania na dł. 3130m

H8Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Powierzchnia terenów zalewowych określona została dla wody stuletniej.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, obwałowania w Krakowie powinny pomieścić 

przepływ Q0,1% (wodę tysiącletnią) z 30 cm zapasem (wymogi dla klasy I). Obecnie przepustowość międzywala w Krakowie nie spełnia ww. wymogu i odpowiada przepływowi Q0,5% (woda dwustuletnia).

N8Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Dane uzyskane na podstawie map zagrożenia i ryzyka powodziowego ISOK i powodzi o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (raz na sto lat) w przypadku przerwania wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły.

N10Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Liczba ludności została określona na podstawie aktualnych danych meldunkowych.

H12Komórka:

Małgosia:Komentarz:

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, obwałowania w Krakowie powinny pomieścić 

przepływ Q0,1% (wodę tysiącletnią) z 30 cm zapasem (wymogi dla klasy I). Obecnie przepustowość międzywala w Krakowie nie spełnia ww. wymogu i odpowiada przepływowi Q0,5% (woda dwustuletnia).

F13Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Skuteczność Istniejących zabezpieczeń przeciwpowodziowych, w aktualnym stanie technicznym, nie została zweryfikowana; w ostatnich latach w Gdańsku nie wystąpiły zdarzenia powodziowe od wód śródlądowych i Zatoki Gdańskiej.

H14Komórka:

Małgosia:Komentarz:

  Wymagania wynikającego z ww. Rozporządzenia w zakresie wysokości wałów ponad zwierciadło wody 1000-letniej w zasadzie nie spełniają wszystkie obwałowania w Krakowie. Z uwagi na brak możliwości dalszego podwyższenia 

obwałowań (względy architektoniczno-krajobrazowe) kolejne działania w celu poprawy ochrony Krakowa przed powodzią powinny być realizowane przede wszystkim poprzez takie przedsięwzięcia jak budowa zbiorników retencyjnych, 

polderów, czy ewentualnie budowa Kanału Krakowskiego.

O15Komórka:
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Małgosia:Komentarz:

Wszystkich pozwoleń na budowę - 45, w tym na obiekty kubaturowe - 10

H16Komórka:

Małgosia:Komentarz:

  Dane dotyczą obszarów zagrożonych powodzią dziesięcioletnią, 

H17Komórka:

Małgosia:Komentarz:

  Dane dotyczą obszarów zagrożonych powodzią dziesięcioletnią, 

F18Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Lokalne podtopienia występują często po opadach mających charakter nawalny. W zależności od lokalizacji, natężenia i czasu trwania deszczu, zjawiska podtopień obejmują zmienne obszary miasta.

H18Komórka:

Małgosia:Komentarz:

często (710 h

a, 2,2% powierzchni miasta) i sporadycznie ( 3 270 ha, 10% powierzchni miasta)

H19Komórka:

Małgosia:Komentarz:

często (710 ha, 2,2% powierzchni miasta) i sporadycznie ( 3 270 ha, 10% powierzchni miasta)

H20Komórka:

Małgosia:Komentarz:

często (710 ha, 2,2% powierzchni miasta) i sporadycznie ( 3 270 ha, 10% powierzchni miasta)

J24Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków – 98,6%

M24Komórka:

Małgosia:Komentarz:

- kanalizacja sanitarna i ogólnospławna

J25Komórka:

Małgosia:Komentarz:

(w sumie z sanitarną) 

M29Komórka:

Małgosia:Komentarz:

825 635 mb ulic (dane na rok 2018)

F30Komórka:

Małgosia:Komentarz:

W Gdańsku stosowane są kurtyny wodne. Obecnie miasto dysponuje siedmioma urządzeniami tego typu. Zasięg jednej kurtyny obejmuje teren o powierzchni ok. 10 m2. 

cz. III. Tereny zielone:

M31Komórka:

Małgosia:Komentarz:

 1. – 22 309 mb – nawilżanie ulic

2. ustawianie kurtyn wodnych – 6 lokalizacji (place, aleje o dużym natężeniu ruchu pieszych) – ok. 0,5 ha (dane na rok 2018)

L34Komórka:

Małgosia:Komentarz:
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dot. UM Rzeszowa + 101 jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa 

M34Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Użyteczność publiczna- 17,92%

Mieszkalnictwo- 14,22%

Handel, usługi, przemysł- 27,93%

Dane pozyskane z 2013r. z PGN-u, brak danych w latach późniejszych.

M35Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Użyteczność publiczna- 68,89%

Mieszkalnictwo- 31,79%

Handel, usługi, przemysł-49,81%

Dane pozyskane z 2013r. z PGN-u, brak danych w latach późniejszych.

M36Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Użyteczność publiczna-10,98%

Mieszkalnictwo-27,42%

Handel, usługi, przemysł- 20,06%

Dane pozyskane z 2013r. z PGN-u, brak danych w latach późniejszych

M38Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Użyteczność publiczna- 1,6%

Mieszkalnictwo-1,55%

Handel usługi, przemysł-1,65%

Dane pozyskane z 2013r. z PGN-u, brak danych w latach późniejszych.

M39Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Transport-82,1%

Dane pozyskane z 2013r. z PGN-u, brak danych w latach późniejszych.

M40Komórka:

Małgosia:Komentarz:

M41Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Użyteczność publiczna- 1,2%

Mieszkalnictwo- 24,39%

Handel, usługi, przemysł- 0,53%

Dane pozyskane z 2013r. z PGN-u, brak danych w latach późniejszych.

L43Komórka:

Małgosia:Komentarz:

dot. jednostek posiadających kolektory solarne 

H47Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Na podstawie PGN - dane dla 2013 roku

7



ADAPTCITY ANKIETA KOŃCOWA 2019 znak (*) przed tekstem - odwołanie do komentarza w załączniku

I50Komórka:

Małgosia:Komentarz:

35 w odniesieniu do bud. mieszkalnych

I57Komórka:

Małgosia:Komentarz:

37 bez piecyków dwufunkc.bloki

M62Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Dane pozyskane z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej- zgłoszenia Interesariuszy w latach 2013-2017

H64Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Podana wartość nie obejmuje ilości zaoszczędzonej energii dla budynków objętych termomodernizacją, ale bez audytu energetycznego.

H67Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Dane wg projektu dokumentu Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030, Kraków, grudzień 2017, Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa (WS) [dalej: KRiZTZ], w tym: parki, 

zieleńce publiczne, skwery: 742,11 ha; zieleń cmentarna, ogrody dydaktyczne, ogrody działkowe (tylko o statusie „istniejące"): 570,35 ha (łącznie 1312,64 ha). Do obliczeń przyjęto geodezyjną powierzchnię miasta (teryt Kraków = 

32683,90 ha).

N67Komórka:

Małgosia:Komentarz:

obejmuje: parki spacerowo-wypoczynkowe, zieleńce, cmentarze (informacja pochodzi z Panoramy dzielnic dla Warszawy GUS 2017)

H68Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Powierzchnia lasów 1377,34 ha, w tym wg własności: PGL LP 270,82 ha, osoby fizyczne 166,29 ha, lasy komunalne Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM) 448,22 ha, lasy komunalne MPiOZ 397,41 ha, spółdzielnia 0,35 ha, pozostałe osoby 

prawne 35,15 ha, pozostałe Skarb Państwa w nadzorze ZZM 59,10 ha. Do obliczeń przyjęto geodezyjną powierzchnię miasta (teryt Kraków = 32683,90 ha).

N68Komórka:

Małgosia:Komentarz:

obejmuje grunty leśne (informacja pochodzi z Panoramy dzielnic dla Warszawy GUS 2017)

H69Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Łączna powierzchnia wg KRiZTZ 4677,87 ha (w tym w zarządzie ZZM: 89,84 ha) Do obliczeń przyjęto geodezyjną powierzchnię miasta (teryt Kraków = 32683,90 ha). Według danych z projektu MONIT-AIR (Bajorek-Zydroń Wężyk P. 

[red.] 2016. Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa, Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska) łączna powierzchnia łąk i pastwisk oraz kompleksów pól uprawnych wynosi około 24% powierzchni Krakowa.

N69Komórka:

Małgosia:Komentarz:

obejmuje grunty rolne (informacja pochodzi z Panoramy dzielnic dla Warszawy GUS 2017)

H70Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Podane tutaj obliczenie na podstawie danych z KRiZTZ (175,12 ha) może wydawać się zaniżone, co może wynikać z interpretacji pojęcia „zieleni osiedlowej" (w kontekście wyodrębnionych wyżej zieleńców, skwerów i ewentualnie 

zieleni przyulicznej).

N70Komórka:

Małgosia:Komentarz:

(informacja pochodzi z Panoramy dzielnic dla Warszawy GUS 2017)

H71Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Podane tutaj obliczenie na podstawie danych z KRiZTZ (tylko status istniejące; oznaczenie: ZOM - zieleń towarzysząca zabudowie mieszkaniowej; 227,33 ha) wydaje się zaniżone, co może wynikać z interpretacji. Wg danych z projektu 

MONIT-AIR - kategoria „ogródki przydomowe", nieobejmująca powierzchni budynków, wynosi 4511,40 ha czyli 13,80% powierzchni miasta.

8



ADAPTCITY ANKIETA KOŃCOWA 2019 znak (*) przed tekstem - odwołanie do komentarza w załączniku

H72Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Zielone aleje wg KRiZTZ (tylko status istniejące): 128,13 km (podanie powierzchni nie jest możliwe z uwagi na dowolność interpretacji).

N72Komórka:

Małgosia:Komentarz:

obejmuje zieleń uliczną (informacja pochodzi z Panoramy dzielnic dla Warszawy GUS 2017)

H73Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Wg danych z projektu MONIT-AIR (stan na rok 2014 - 186 obiektów o łącznej powierzchni 14,1 ha, z uwzględnieniem także budynków fortecznych, jednak bez zielonego dachu parkingu podziemnego przy Placu na Groblach o pow. ok. 

0,87

ha); wg danych Walawender J.P. 2015. Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście oraz Miejska wyspa ciepła - negatywne skutki urbanizacji oraz możliwości przeciwdziałania, na przykładzie Krakowa. 2015,

"http://zielonainfrastruktuta.pl" (stan na rok 2013 -107 obiektów o łącznej powierzchni nieco ponad 5,6 ha).

D76Komórka:

Małgosia:Komentarz:

- decyzje wydane przez tut. Urząd

F76Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Od roku 2017, po zmianie przepisów prawa, wycięcie drzewa wymaga zgłoszenia.

G76Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Liczba drzew: 21 164 szt. (z ustawy o ochronie przyrody)

(w tym: 

17 350 szt. dec. Prezydenta M. Katowice,

2 043 szt. dec. ZZM,

1 202 szt. dec. MZUM,

569 szt. dec. KZGM)

H76Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Dane pozyskane z WS, od Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz od Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (Marszałka Województwa). Poza tym decyzje wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków - brak 

danych.

N76Komórka:

Małgosia:Komentarz:

(informacja pochodzi z 18 Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy) 

H77Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Dane pozyskane z WS, od Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz od Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (Marszałka Województwa). Poza tym decyzje wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków - brak 

danych.

N77Komórka:

Małgosia:Komentarz:

(informacja pochodzi z 18 Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy)

H78Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Łącznie w ramach decyzji, nie uwzględniono nasadzeń niezwiązanych z decyzjami na wycinkę, poza nasadzeniami realizowanymi przez ZZM w latach 2017-2018 (6209 drzew). Oprócz tego ZZM prowadził nasadzenia w ramach 

zalesień -ok. 13 tys. sadzonek na pow. 3 ha.

H79Komórka:

Małgosia:Komentarz:
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Dane pozyskane z WS.

H80Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Dane od Miejskiego Konserwatora Zabytków wydającego decyzje na mocy porozumienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz od Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (Marszałka Województwa).

G83Komórka:

Małgosia:Komentarz:

ok. 766,44 na koniec XII 2018 (222 268 samochodów osobowych); ok. 770,24 na koniec I 2019 (223 371 samochodów osobowych)

H83Komórka:

Małgosia:Komentarz:

 Stan na 31.12.2017 r.

G84Komórka:

Małgosia:Komentarz:

25,40% [w tym 24,50% komunikacja miejska (w tym autobus miejski 19,20% i tramwaj 5,30%) + 0,60% pociąg + 0,20% mikrobus + 0,10% autobus pozamiejski (np. PKS)] – dane z KBR 2015

H84Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Ruch niepieszy wg KBR 2018, próba „1000".

D86Komórka:

Małgosia:Komentarz:

(dane z BKM wyliczone na podstawie wykonanych kursów przy dostępnych 4 szt. autobusów o napędzie hybrydowym)

G86Komórka:

Małgosia:Komentarz:

tramwaj 5,30% + 0,60% pociąg – dane z KBR 2015;

w Katowicach nie ma komunikacji trolejbusowej; w pozostałym zakresie brak danych

F90Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Aktualnie trwają przygotowania do rozpoczęcia procesu wdrażania systemu (etap rozruchowy).

G92Komórka:

Małgosia:Komentarz:

0,9 (dane dot. wyłącznie dróg publicznych w zarządzie MZUiM w Katowicach)

O92Komórka:

Małgosia:Komentarz:

(dotyczy ograniczeń: stref zamieszkania, tempo 30 i tempo 40; brak danych dot. wyłączenia z ruchu – nie ma charakteru obszarowego)

G93Komórka:

Małgosia:Komentarz:

5,21(dane dot. wyłącznie dróg publicznych w zarządzie MZUiM w Katowicach)

H98Komórka:

Małgosia:Komentarz:

Do wdrożenia Planu Adaptacji wykorzystane zostaną istniejące ramy instytucjonalne realizacji polityki rozwoju Miasta, a koordynacja nad realizacją planu działań adaptacyjnych powierzona zostanie Komitetowi Sterującemu pod 

przewodnictwem Zastępcy Prezydenta, z udziałem przedstawicieli wydziałów i jednostek miejskich. Dodatkowo wyznaczony zostanie także Zespół wdrażający zapisy Planu Adaptacji.

O98Komórka:

Małgosia:Komentarz:

W Urzędzie Miejskim Wrocławia funkcjonuje Departament Zrównoważonego Rozwoju, w ramach którego działa Biuro Ochrony Przyrody i klimatu odpowiedzialne za koordynację wdrażania MPA. Zespół Miejski, który funkcjonował przy 

opracowaniu MPA zostanie przekształcony w Międzywydziałowy zespół wdrażający, wspierający realizację zadań adaptacyjnych.
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