
POSIEDZENIE
ZESPOŁU 
DO MONITOROWANIA 
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Piątek, 7 sierpnia 2020 r.



L.p. Działanie Terminarz

1. Podpisanie porozumienia pomiędzy PMT a Ministrem Środowiska w sprawie woli przystąpienia do opracowania planu adaptacji Torunia do 
zmian klimatu – porozumienie nr DZR/U/33/2015

24.06.2015

2. Powołanie Miejskiego Zespołu ds. przygotowania Planu Adaptacji Torunia do zmian klimatu – zarządzenie PMT nr 347 16.11.2016

3. Uchwała RMT nr 785/17 w sprawie przystąpienia opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu 28.12.2017

4. Prace studialne nad projektem Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030 12.01.2017 –
7.01.2019

5. Warsztaty nr 1 19.05.2017

Warsztaty nr 2 27.09.2017

Warsztaty nr 3 25.04.2018

6. Uchwała RMT nr 285/2019 w sprawie przyjęcia Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030 21.11.2019

7. Powołanie Zespołu do spraw monitoringu, ewaluacji i aktualizacji MPA - Zarządzenie PMT nr 137 08.07.2020

8. I Posiedzenie Zespołu do spraw monitoringu, ewaluacji i aktualizacji MPA 07.08.2020

Terminarz MPA



„Toruń miastem zrównoważonego rozwoju, chroniącym zasoby 

przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe oraz promującym 

działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańcom w aspekcie zmieniającego się klimatu”.

WIZJA



Cel nadrzędny: 

• „Podniesienie potencjału adaptacyjnego 
miasta do zmian klimatu poprzez właściwe 
kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój 
infrastruktury technicznej oraz poprawę 
jakości środowiska”.



Cele 
szczegółowe

• 1. Zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur maksymalnych.

• 2. Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal upałów. 

• 3. Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "miejska wyspa ciepła”. 

• 4. Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "międzydobowa zmiana temperatury”. 

• 5. Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych. 

• 6. Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych/miejskich.

• 7. Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi od strony rzek. 

• 8. Zwiększenie odporności miasta na występowanie okresów bezopadowych z wysoką temperaturą.

• 9. Zwiększenie odporności miasta na występowanie okresów niżówkowych. 

• 10. Zwiększenie odporności miasta na występowanie niedoborów wody.

• 11. Zwiększenie odporności miasta na występowanie silnego i bardzo silnego wiatru.

• 12. Zwiększenie odporności miasta na występowanie burz (w tym burz z gradem). 

• 13. Zwiększenie odporności miasta na występowanie przekroczeń norm stężeń zanieczyszczeń oraz na     
występowanie smogu. 



Działania adaptacyjne:

1. Miejski system monitoringu jakości powietrza. 

2. Informacja o zagrożeniach, w tym system "Toruń SMS"

3. Rozwój bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych oraz realizacja działań w zakresie edukacji klimatycznej i ekologicznej.

4. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej mającej na celu popularyzację oszczędnego korzystania z wody i energii. 

5. Promowanie proekologicznego korzystania z samochodów na odcinkach dojazdowych - zachęty do podwózek sąsiedzkich tzw. Carpooling  ECODRIVING dla kierowców 

indywidualnych, jednostek miejskich, komunalnych - poprzez kampanie edukacyjne oraz dodatkowe szkolenia. 

6. Utworzenie internetowego narzędzia wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie adaptacji do zmian klimatu. 

7. Opracowanie Programu Gospodarowania Wodami Opadowymi dla miasta Torunia. 

8. Wdrożenie rozwiązań z Programu Gospodarowania Wodami Opadowymi dla miasta Torunia. 

9. a/ Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły w Toruniu – remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia. 

b/ Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia na odcinku od ul. Stefana Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu 

c/ Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych miasta

d/ Utrzymanie kanalizacji deszczowej

10. Regularna pielęgnacja i wycinka drzew stwarzających zagrożenie w czasie silnych wiatrów w pobliżu dróg i parkingów. 



11. Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego osiedla Kaszczorek. 

12. Rozbudowa centralnego systemu zaopatrywania w energię cieplną. 

13. BiT-City II: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu. 

14. Opracowanie koncepcji racjonalnego przewietrzania miasta oraz uwzględniania tych założeń w  planach zagospodarowania przestrzennego miasta. 

15. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej i w sektorze 

mieszkalnym w Toruniu. 

16. Instalowanie kurtyn wodnych, zacienianie placów zabaw. 

17. Dalszy rozwój komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia, w tym Toruński Rower Miejski. 

18. Nasadzenia roślinności w rejonie infrastruktury transportowej. 

19. Tworzenie zielonych ścian na obiektach użyteczności publicznej. 

20. Zmniejszenie emisji spalin samochodowych. 



21. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II obejmującego budowę nowych linii tramwajowych, modernizację torowisk tramwajowych oraz zakup taboru (tramwaj - 20 

szt, autobus niskoemisyjny - 50 szt.), modernizację zajezdni autobusowej wraz z budową elektrowni fotowoltaicznej dla przekazywania energii do sieci trakcyjnej oraz obsługi 

taboru. 

22. Kompleksowe zarządzanie ruchem drogowym na terenie miasta – Inteligentny System Transportowy dla miasta Torunia oparty na Europejskiej Ramowej Architekturze FRAME 

wraz z elektroniczną kartą miejską – BiT City II. Działanie polega na wdrożeniu Inteligentnego Systemu Transportowego, umożliwiającego sprawne zarządzanie ruchem 

drogowym w Toruniu.

23. Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II. 

24. Budowa infrastruktury komunikacji miejskiej wraz z zakupem taboru niskoemisyjnego w Toruniu – BiT-City II

25. Poprawa infrastruktury przystanków w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym. 

26. Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową.  

27. Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem ich w system dynamicznej informacji pasażerskiej. 

28. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Tysiąclecia, Parku Glazja, na osiedlu Jar, lasów miejskich. 

29. Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze, kompensacja przyrodnicza i pielęgnacja z wykorzystaniem gatunków rodzimych. 

30. Rozwój budownictwa ekologicznego. 

31. Doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną miejskich, publicznych placówek opieki zdrowotnej w tym rozbudowa systemu opieki medycznej w mieście o geriatrię, 

hospicja, domy dziennej opieki, etc.

32. Doposażenie służb ratunkowych w niezbędny osprzęt oraz środki transportu. 



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

Monitoring MPA



Wskaźnik Jednostka miary
Oczekiwana 

wartość
Źródło danych

Wskaźniki produktu

Liczba miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy, zawierających 
zapisy dotyczące udziału powierzchni biologicznie czynnych

l. wzrost UMT

Liczba utworzonych nowych parków kieszonkowych, zielonych podwórek, l. wzrost UM i spółki miasta
Liczba udzielonych dotacji na wymianę źródeł ogrzewania w budynkach indywidualnych wraz z eliminacją źródeł ciepła 
na paliwo stałe

l. wzrost UMT

Liczba zainstalowanych instalacji klimatyzacyjnych l. wzrost UMT, 

Liczba i kubatura budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji l.; m3 wzrost UMT
Liczba zielonych ścian l. wzrost UMT

Liczba i kubatura budynków wielorodzinnych poddanych termomoder - nizacji
l.; m3 wzrost Właściciele 

Długość budowanej sieci ciepłowniczej km wzrost EDF Toruń SA
Liczba rozwiązań ograniczających stres termiczny (tj. kurtyny, zraszacze, fontanny, zacienione place) l. wzrost UMT
Długość ścieżek rowerowych km wzrost UMT
Długość nowych i zmodernizowanych odcinków kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi km wzrost UMT
Długość nowych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych km wzrost Wody Polskie
Liczba zakupionych autobusów niskoemisyjnych l. wzrost UMT, 

Liczba klimatyzowanych pojazdów transportu miejskiego w stosunku do wszystkich pojazdów transportu miejskiego
l. wzrost UMT MZK w 

Toruniu Sp. z.o.o

Ilość powstałych parkingów systemu P&R, P&G l. wzrost
UMT MZK w 

Toruniu Sp. z.o.o

Liczba szkoleń, filmów edukacyjnych, spotów, wydanych ulotek, folderów informacyjnych promujących działania z 
zakresu wód opadowych i wody szarej oraz retencjonowania wód opadowych i roztopowych

l. wzrost UMT

Liczba filmów edukacyjnych, spotów, wydanych ulotek, folderów informacyjnych w zakresie niskiej emisji i 
kształtowaniu postaw służących efektywnemu wykorzystywaniu energii

l. wzrost UMT

Liczba osób, które wzięły udział w działaniach informacyjnych (uczestnicy wydarzeń)
os. wzrost UMT

Liczba indywidualnych rozwiązań gromadzenia wód opadowych l. wzrost UMT
Liczba powstałych obiektów retencjonujących wodę i wykorzystujących wody opadowe i wodę szarą l. wzrost UMT
Liczba nasadzonych drzew i krzewów l. wzrost UMT, MZD
Liczba nasadzonej roślinności w rejonie infrastruktury transportowej l. wzrost UMT, MZD

Regularna pielęgnacja i wycinka drzew stwarzających zagrożenie w czasie silnych wiatrów i burzy
TAK/NIE TAK UMT, MZD PKP 

PLK



Harmonogram 
wdrażania MPA

Lp. Czynność 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 … 2031

1 Opracowanie Planu x x

2 Przyjęcie Planu przez Radę Miasta
x

3 Realizacja Planu

4
Bieżący monitoring realizacji 
działań

5 Ewaluacja realizacji działań

6 Korekty

7 Aktualizacja Planu



Wskaźniki rezultatu: Cele szczegółowe

Zwiększenie odporności miasta na występowanie:  wyższych temperatur maksymalnych; fal upałów;  zjawiska "miejska wyspa ciepła”; 

zjawiska "między dobowa zmiana temperatury”; deszczy nawalnych powodzi nagłych/miejskich; powodzi od strony rzek; okresów 

bezopadowych z wysoką temperaturą; okresów niżówkowych; niedoborów wody; silnego i bardzo silnego wiatru; burz (w tym burz z 

gradem) oraz występowanie przekroczeń norm stężeń zanieczyszczeń oraz na występowanie smogu

Wskaźniki
Jednostka 

miary

Oczekiwana 

wartość
Źródło danych

Liczba zamontowanych kurtyn wodnych/zraszaczy/ zacienionych placów na tysiąc mieszkańców l. wzrost UMT i spółki miasta

Powierzchnia podtopień m
2

spadek UMT

Liczba ewakuowanych ludzi l. spadek UMT

Powierzchnia terenów zieleni / rekreacji i wypoczynku dostępnych dla mieszkańców km
2

wzrost UMT, MPU

Liczba dni w roku, w których wystąpi przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla stężeń dobowych PM10 (norma 50 µg/m3) l. spadek WIOŚ

Liczba dni w roku ze smogiem kwaśnym l. spadek WIOŚ

Spadek liczby interwencji Straży Pożarnej w zakresie powalonych drzew, konarów, podtopień liczba 

interwencji/ rok

spadek OSP, PSP, UMT 

Wysokość strat spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami zł spadek UMT

Liczba awarii linii energetycznej l. spadek Energa Operator SA

Oszczędności z ogrzewania budynków poddanych termomodernizacji zł spadek Właściciele / administratorzy 

budynków, UMT

Spółdzielnie Mieszkaniowe

Oszczędności z tytułu zużycia wody i energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej zł spadek UMT, Toruńskie Wodociągi sp. 

z o.o., Energa Operator SA.

Liczba projektów adaptacyjnych „zielonych” w budżecie partycypacyjnym w stosunku do liczby wszystkich projektów l. wzrost UMT

Liczba wypożyczeń roweru miejskiego l. wzrost UMT



Wskaźniki oddziaływania

Cel nadrzędny: Podniesienie potencjału adaptacyjnego miasta do zmian klimatu poprzez właściwe kształtowanie ładu 
przestrzennego, rozwój infrastruktury technicznej oraz poprawę jakości środowiska

Liczba osób hospitalizowanych w związku z występowaniem ekstremalnych zjawisk klimatycznych % spadek Jednostki służby zdrowia

Liczba stacji monitorujących stan zanieczyszczeń w mieście l. wzrost WIOŚ

Liczba wejść na portal miejski dot. warunków pogodowych l. wzrost UMT

Liczba osób korzystających z komunikacji publicznej l. wzrost UMT, MZK w Toruniu Sp. z.o.o

Powierzchnia elementów błękitno-zielonej infrastruktury m
2

wzrost UMT, MZD 

Powierzchnia terenów biologicznie czynnych (rozszczelnionych) m
2

wzrost UMT 

Liczba mieszkańców korzystających z transportu rowerowego [%] % wzrost UMT

Zużycie wody per capita m
3

spadek GUS

Wskaźnik poziomu świadomości klimatycznej urzędników oraz mieszkańców % wzrost UM (badania ankietowe)

Wielkość środków przeznaczonych na interwencje związane z bezpieczeństwem publicznym i 

związane z usuwaniem skutków zdarzeń meteorologicznych i hydrologicznych w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców 

% spadek

OSP, PSP, UMT



Uwagi społeczników do MPA

Sekcja zadań

1. Inwentaryzacja drzewostanu na terenie miasta. Zadanie BOM

2. Inwentaryzacja pokrycia koronami drzew na obszarze całego miasta i wskazanie priorytetowych obszarów do zmiany. Zadanie BOM i WŚiE

3. Likwidacja wszystkich miejskich wysp ciepła: Polna/Skłodowskiej Curie, Podgórna/Bema, Grudziądzka, Al. Solidarności i inne za pomocą wszelkich dostępnych 

metod - zadanie BOM, MZD 

4. Podniesienie wskaźników powierzchni biologicznie czynnych poprzez aktualizację WSZYSTKICH miejscowych planów na obszarze miasta do minimum 40%. 

(do znegocjowania na min 25%). - zadanie Rady Miasta i MPU.

5. Odsunięcie wałów powodziowych od brzegów rzeki Wisły- zadanie WGN, WiR, MPU i Wód Polskich

6. Rezerwa nowych obszarów przeznaczonych na wody zalewowe - zadanie WGN, WiR i MPU

7. Mała retencja - zwiększenie chłonności obszaru miasta i gromadzenie wody do celów gospodarczych - wszystkie jednostki miasta. 

8. Nasadzenia i prace prowadzące do podniesienia współczynnika lesistości na terenie miasta. Zadanie MPU, BOM. Konieczne włączenie Lasów Państwowych i 

aktualizacja Planów gospodarowania lasem na terenie miasta z założeniem wyłączenia z wyrębów do trzebieży i wyrębów gniazdowych.

W zakresie wskaźników:

1. Procent pokrycia koronami drzew- zwiększenie na wszystkich obszarach miasta do prawidłowego wskaźnika min. 40 %. 

2. Średnia dobowa temperatura roczna na obszarze miasta - zakładamy redukcję o 0,5 stopnia.

3. Powierzchnia całkowita obszarów pokrytych nawierzchniami nieprzepuszczalnymi - redukcja roczna o min. 1%. 

4. Powierzchnia terenów zalewowych - wzrost o min 10% w okresie objętym programowaniem. 

5. Pojemność zbiorników retencyjnych i ogrodów deszczowych na terenie miasta - wzrost o min 1,5% rocznie w obszarze objętym programowaniem

6. Współczynnik lesistości na terenie miasta - powrót do wskaźników sprzed dekady - mamy do nadrobienia około 10% w okresie programowania"



SCHEMAT DZIAŁANIA 
ZESPOŁU

Posiedzenia całego 
Zespołu raz na kwartał

• Podział na podzespoły: 

• Propozycja 3 podzespołów

• 1. W zależności od typu działań adaptacyjnych:

• a/ informacyjno –edukacyjne

• b/ organizacyjne

• c/ techniczne: inwestycyjne

• 2. W zależności charakteru pracy

• a/ bieżący monitoring działań

• b/ ewaluacja MPA

• c/ identyfikacja zagrożeń i formułowanie
nowych działań w ramach aktualizacji

• 3. W zależności od struktury Zespołu:

• a/ pion urzędniczy

• b/ pion ekspercki

• c/ pion inicjujący nowe zadania

• d/ pion informacyjny

•


