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Harmonogram opracowania MPA

ZJAWISKA KLIMATYCZNE
I ICH POCHODNE

SEKTORY / OBSZARY
Czyli wrażliwe obszary miasta i ich
części składowe, na które wpływają
zjawiska klimatyczne (zdrowie
publiczne, gospodarka wodna,
gospodarka przestrzenna, tereny
zabudowy mieszkaniowej o wysokiej
intensywności)

Czyli zdarzenia pogodowe oraz
wynikające z nich zjawiska
przyrodnicze stanowiące zagrożenie
(np. ulewne deszcze, powodzie, upały)

WRAŻLIWOŚĆ

POTENCJAŁ ADAPTACYJNY

Czyli stopień, w jakim miasto reaguje
na zmiany klimatu
ZALEŻY OD: zjawisk klimatycznych
(np. deszcze nawalne, powodzie, fale
upałów)
MOŻE BYĆ: niska, średnia, wysoka lub
jej brak

PRAWDOPODOBIEŃSTWO
Czyli ocena szans wystąpienia danego
zjawiska klimatycznego
ZALEŻY OD: prognoz dot. zjawisk
klimatycznych i zmian klimatu
MOŻE BYĆ: małe, okazjonalne,
średnie, duże, bardzo duże

PODATNOŚĆ

stan
aktualny

Czyli stopień, w jakim miasto jest
niezdolne do poradzenia sobie
z negatywnymi skutkami zmian klimatu.
Im większa podatność, tym niższa
w perspektywieodporność miasta na zmiany
zmian klimatu ZALEŻY OD: wrażliwości i potencjału
adaptacyjnego
RYZYKO
MOŻE BYĆ: wysoka (niska odporność),
Analiza ryzyka dotyczy oceny
średnia lub niska (wysoka odporność)
prawdopodobieństwa i konsekwencji zmian
klimatu
ZALEŻĄ OD: prawdopodobieństwa
i podatności
MOŻE MIEĆ: niski, średni, wysoki lub bardzo
wysoki priorytet

Zdolność miasta do dostosowania się
do zmian klimatu – radzenia sobie
z negatywnymi skutkami
i wykorzystania szans, które niosą
ZALEŻY OD: zasobów miasta
MOŻE BYĆ: wysoki, średni lub niski

DZIAŁANIA
ADAPTACYJNE
Cel projektu

Co zmienia się w klimacie Opola?
systematycznie rośnie maksymalna, minimalna i średnia temperatura
powietrza,
rośnie liczba i czas trwania fal upałów
oraz nasila się występowanie miejskiej wyspy ciepła
wzrasta częstość występowania intensywnych opadów deszczu
nasila się występowanie silnego i bardzo silnego wiatru (niebezpieczne porywy)
oraz burz

Wizja i cel adaptacji miasta Opola
WIZJA ADAPTACJI

Opole to dobre miejsce do życia – miasto wiedzy,
przedsiębiorczości, kreatywności, gotowe na wyzwania zmian
klimatu.
CEL NADRZĘDNY
Stworzenie atrakcyjnych warunków dla życia, inwestycji i
funkcjonowania miasta w warunkach zmian klimatu ze szczególnym
uwzględnieniem nowoczesnej aranżacji przestrzeni miejskiej.

Charakterystyka termiczna Opola
Obserwowany jest wzrost wartości temperatury średniej powietrza o 0,3°C/10 lat.
Do roku 2050 Tśr może wzrosnąć o około 1,2 °C.
Wartość 98% percentyla temperatury maksymalnej może być wyższy o około 0,7-0,8°C w
horyzoncie 2050 roku względem okresu 2006-2015

Charakterystyka termiczna Opola
Prognozowany jest wzrost liczby dni upalnych (Tmax>30°C) o około 5-6 dni w horyzoncie
czasowym 2050 do poziomu średniego 22 dni rocznie.

Prognozowany jest znaczny wzrost liczby fal upałów do ponad 4 w perspektywie roku 2050.

Opady
W okresie historycznym (1981-2015) roczna liczba dni z opadem dobowym >10 i >20mm
wykazuje trend rosnący.
Według prognoz klimatycznych średnia liczba dni z opadem dobowym >10 mm może
zwiększyć się o 2,6 dnia a z opadem dobowym >20 mm o 1,4 dnia.

Wiatr
Średnia prędkość wiatru w Opolu w latach 19812015 wyniosła 2,6 m/s.
Największe porywy wiatru stwierdzono w styczniu
2007 r. w czasie występowania tzw. orkanu Cyryl, z
porywami przekraczającymi 35 m/s (wiatr
huraganowy).
Oprócz tego wielokrotnie notowany były porywy
wiatru, osiągające prędkość, co najmniej 20 m/s,
które stanowiły znaczne zagrożenie zarówno dla
zdrowia i życia mieszkańców, jak i dla
funkcjonowania miasta.

Usuwanie skutków wichury 6.01.2011 r. (źródło:www.nto.pl

)

Burze
Na terenie Opola burze pojawiają się ze
średnią częstością 23 dni w roku.
Największa liczba burz notowana jest w
okresie letnim - średnio podczas 16 dni.
Wiosną burze występują średnio w ciągu 56 dni i jesienią w ciągu 1-2 dni.
W latach 1981-2015 najwięcej przypadków
burz stwierdzono w 2014 r., kiedy były one
obserwowane przez 32 dni.
Najmniejszą częstością odznaczał się rok
2005, kiedy burze występowały przez 14
dni.

Uszkodzenia na wieży opolskiej katedry po burzy w lipcu 2017 r.

Sektory wrażliwe w mieście Opole
•

Zdrowie publiczne

•

Gospodarka wodna

•

Gospodarka przestrzenna miasta

•

Tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności
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Wskazanie obszarów priorytetowych MPA
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Rezultaty prac
Analiza zagrożeń
klimatycznych

Analiza podatności

Analiza ryzyka

 Wiemy, na które zjawiska klimatyczne eksponowane jest miasto
 Wiemy, które sektory miasta są wrażliwe na czynniki klimatyczne
 Wiemy, jaki jest potencjał adaptacyjny miasta
 Wiemy, które komponenty miasta wymagają najpilniejszych działań
 Znamy politykę rozwoju miasta

Sposób opracowania opcji adaptacji w Opolu
Cele szczegółowe działań adaptacyjnych odnoszą się do konieczności
zwiększenia odporności miasta na zidentyfikowane zagrożenia.
Lista celów szczegółowych o priorytecie wysokim:

WIATR

OPADY TERMIKA

Zagrożenie
główne

Kierunek działań
Cel szczegółowy
Zwiększenie odporności Zwiększenie odporności
miasta na występowanie: miasta na występowanie:
wyższych temperatur
maksymalnych
zjawisk związanych
z temperaturą powietrza

fal upałów
miejskiej wyspy ciepła

zjawisk związanych z
występowaniem opadów

deszcze nawalne

zjawisk związanych
z występowaniem wiatru

silnego i bardzo silnego
wiatru
burz (w tym burz z
gradem)

Priorytet wysoki wskazuje cele,
wymagające wdrożenia działań
adaptacyjnych w horyzoncie
2030
Realizacja celów odbywa
się poprzez odpowiednio
zaprojektowane działania
w odniesieniu do
sektorów/obszarów miasta
o najwyższych poziomach
ryzyka.

Działania adaptacyjne - dostosowanie i profilaktyka
Działania informacyjno–edukacyjne

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
W celu skutecznego zaadaptowania się
konieczne jest wdrożenie licznych działań tzw.
pakietu działań adaptacyjnych, czyli zestawu
działań adaptacyjnych będących odpowiedzią na
zidentyfikowane zagrożenie klimatyczne

mają na celu budowanie współpracy, edukację
i informację o zagrożeniach, o wizualizacji rozkładu
i ekspozycji ryzyka, planowanych i podjętych
działaniach adaptacyjnych, o funkcjonujących
systemach monitorowania i ostrzegania oraz
propagowanie dobrych praktyk
Działania organizacyjne
wymuszające zmiany w planowaniu przestrzennym,
organizacji przestrzeni publicznej, zmiany prawa
miejscowego, stworzenie wytycznych postępowania
w sytuacjach zagrożenia, zmiany podejścia
do komponentów miasta
Działania techniczne
o charakterze twardym/inwestycyjnym pozwalające
w szybkim czasie uzyskać efekty adaptacji miasta
do zmian klimatu

Działania adaptacyjne - dostosowanie i profilaktyka
Szacunkowy koszt wdrożenia Planu Adaptacji wynosi ok. 250 mln
każda 1 zł powinna przynieść 15 zł korzyści
Realizacja działań będzie uzależniona od pozyskania środków
finansowych ze źródeł zewnętrznych:
- europejskich: Program LIFE, Program LIFE+, Horyzont 2020, Horizon
Europe, Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Era-NET COFUND;
- krajowych: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej;
- regionalnych: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Regionalne Programy Operacyjne.

Działania adaptacyjne
Rodz.

Działanie

IE, O Edukacja, promocja i informacja o funkcjonujących systemach monitorowania i ostrzegania przed
zagrożeniami klimatycznymi.
IE Kształtowanie świadomości społecznej i edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju.
IE
O

Edukacja promocja informacja o podjętych i planowanych działaniach adaptacyjnych, dobre i złe
praktyki.
Adaptacja społeczna do zmian klimatu

Nr
1
2
3
14

Działania adaptacyjne
Rodz.

Działanie

O IE Organizacja systemu gospodarowania wodami opadowymi
O Wzmocnienie służb ratowniczych z uwzględnieniem zmian klimatu
T Budowa i rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury w mieście z uwzględnieniem udziału powierzchni
biologicznej czynnych poprzez ograniczenie powierzchni nieprzepuszczalnych w mieście.

Ogrody deszczowe

Nr
5
6
12

Działania adaptacyjne
Rodz.
O
T, O
T
T
T

Działanie
System wentylacji i przewietrzania miasta
Rozwój zieleni w mieście
Przystosowanie infrastruktury drogowej i przestrzeni komunikacyjnej do zmian klimatu
Rozbudowa dróg rowerowych i ciągów pieszych (w sąsiedztwie do systemów komunikacyjnych)
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego miasta

Nr
4
7
10
11
15

Działania adaptacyjne
Rodz.
T
T
T

Działanie
Podniesienie komfortu mieszkańców w okresach upałów poprzez rozwój systemu zdrojów ulicznych,
kurtyn wodnych.
Przystosowanie przestrzeni publicznej i rekreacyjno-wypoczynkowych do zmian klimatu
Budowa i rozwój miejsc przeznaczonych do kąpieli.

Nr
8
9
13

Koszty i korzyści działań adaptacyjnych
nr
działania
bilans
NR 1
NR 2
NR 3
NR 4
NR 5
NR 6
NR 7
NR 8
NR 9
NR 10
NR 11
NR 12
NR 13
NR 14
NR 15

koszty
korzyści
248 889 800 zł
4 054 743 884 zł
2 000 000 zł
129 091 549 zł
600 000 zł
67 428 586 zł
2 600 000 zł
142 761 468 zł
1 500 000 zł
20 674 983 zł
2 200 000 zł
124 413 633 zł
600 000 zł
50 203 623 zł
40 000 000 zł
1 261 794 042 zł
4 300 000 zł
240 866 017 zł
20 000 000 zł
235 619 926 zł
100 000 000 zł
738 064 094 zł
34 075 000 zł
174 040 073 zł
30 000 000 zł
567 476 699 zł
10 000 000 zł
150 670 278 zł
120 000 zł
8 423 946 zł
894 800 zł
143 214 969 zł

Korzyści/koszty
ratio
15,48
61,32
106,76
52,16
13,09
53,72
79,49
29,97
53,21
11,19
7,01
4,85
17,97
14,31
66,69
152,05

