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Wykaz skrótów i definicji 
 

W opracowaniu uz yte zośtały definicje i oznaczenia z zakreśu śzeroko pojętej energetyki, 

zgodne z obecnymi normami, uśtawami i rozporządzeniami, a takz e ogo lnie przyjęte 

śkro ty. Ześtawienie definicji, wraz z wyjaś nieniami, a takz e ośobno śkro to w 

przedśtawiono w tabelach poniz ej. 

 

ZESTAWIENIE DEFINICJI I OZNACZEŃ UŻYTYCH W OPRACOWANIU 

 

OKREŚLENIE WYJAŚNIENIE 

Efektywność 
energetyczna 

śtośunek uzyśkanej wielkoś ci efektu uz ytkowego 
danego obiektu, urządzenia technicznego lub 
inśtalacji, w typowych warunkach ich uz ytkowania 
lub ekśploatacji, do iloś ci zuz ycia energii przez ten 
obiekt, urządzenie techniczne lub inśtalację, albo w 
wyniku wykonanej uśługi niezbędnej do uzyśkania 
tego efektu 

Energia Wśzelkie formy noś niko w energii, paliwa, energię 
cieplną, energię ze z ro deł odnawialnych, energię 
elektryczną lub kaz dą inną formę energii. 

Energia końcowa Energia lub paliwo zuz ywane przez odbiorcę 
kon cowego 

Energia pierwotna energia zawarta w pierwotnych noś nikach energii, 
pozyśkiwaną bezpoś rednio ze ś rodowiśka, a w 
śzczego lnoś ci: w ropie naftowej (łącznie z gazoliną), w 
gazie ziemnym wyśokometanowym (łącznie z gazem 
z odmetanowania kopaln  węgla kamiennego), w gazie 
ziemnym zaazotowanym, w torfie do celo w 
opałowych, oraz energię: wody, wiatru, śłoneczną, 
geotermalną wykorzyśtywaną do wytwarzania 
energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, a takz e 
biomaśę 

Oszczędność energii iloś c  energii śtanowiącą ro z nicę między energią 
potencjalnie zuz ytą przez obiekt, urządzenie 
techniczne lub inśtalację w danym okreśie, przed 
zrealizowaniem jednego lub kilku przedśięwzięc  
śłuz ących poprawie efektywnoś ci energetycznej, a 
energią zuz ytą przez ten obiekt, urządzenie 
techniczne lub inśtalację w takim śamym okreśie, po 
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zrealizowaniu tych przedśięwzięc  i po uwzględnieniu 
znormalizowanych warunko w zewnętrznych 
wpływających na zuz ycie energii 

Przedsięwzięcia służące 
poprawie efektywności 
energetycznej 

działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub 
uśprawnien  w obiekcie, w urządzeniu technicznym 
lub w inśtalacji, w wyniku kto rych uzyśkuje śię 
ośzczędnoś c  energii 

Sprawność ogólna Śuma rocznej produkcji energii elektrycznej i 
mechanicznej oraz ciepła uz ytkowego podzieloną 
przez iloś c  paliwa zuz ytego do produkcji ciepła w 
proceśie kogeneracji oraz do produkcji brutto energii 
elektrycznej i mechaniczne 

System zarządzania 
energią 

zbio r wzajemnie powiązanych lub wzajemnie 
oddziałujących elemento w planu, kto ry wyznacza cel 
w zakreśie efektywnoś ci energetycznej oraz okreś la 
śtrategię ośiągnięcia tego celu 

Tona oleju 
ekwiwalentnego 

ro wnowaz nik jednej tony ropy naftowej o wartoś ci 
opałowej ro wnej 41 868 kJ/kg 

Umowa o poprawę 
efektywności 
energetycznej 

Umowa pomiędzy beneficjentem, a dośtawcą 
realizującym ś rodek poprawy efektywnoś ci 
energetycznej, weryfikowaną i monitorowaną w 
trakcie całego okreśu jej obowiązywania, zgodnie z 
kto rą inweśtycje (roboty, dośtawa lub uśługa) w ten 
ś rodek śą śpłacane w relacji do uzgodnionego w 
umowie poziomu poprawy efektywnoś ci 
energetycznej lub innego uzgodnionego kryterium 
charakteryśtyki energetycznej, na przykład 
ośzczędnoś ci finanśowych; 

Usługa energetyczna fizyczna korzyś c , udogodnienie lub poz ytek 
pochodzący z połączenia zuz ycia energii z 
wykorzyśtywaniem technologii energoośzczędnych 
lub działania, kto re mogą obejmowac  czynnoś ci, 
utrzymanie i kontrolę niezbędne do ś wiadczenia 
danej uśługi, kto ra jeśt ś wiadczona na podśtawie 
umowy i kto ra w normalnych okolicznoś ciach 
prowadzi do śprawdzalnej i wymiernej lub moz liwej 
do ośzacowania poprawy efektywnoś ci energetycznej 
lub do ośzczędnoś ci energii pierwotnej; 
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ZESTAWIENIE SKRÓTÓW UŻYTYCH W OPRACOWANIU 

 

ŚKRO T ROZWINIĘCIE 
B(a)P  benzo(a)piren  
dn.  dzień  
GJ  gigadżul  
km  kilometr  
kWh  kilowatogodzina  
JST Jednośtki Śamorządu Terytorialnego 
m  metr  
MOF; MOF Torunia Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia 
MW  megawat  
MWC Miejśkie wyśpy ciepła 
MWh  megawatogodzina  
NFOŚiGW  Narodowy Funduśz Ochrony Środowiśka i 

Gospodarki Wodnej  
nr  numer  
PA Potencjał adaptacyjny 
PM10  Pył zawieśzony o średnicy cząśtek do 10 μm  
PM2.5  Pył zawieśzony o średnicy cząśtek do 2,5 μm  
Prognoza Prognoza oddziaływania na środowiśko 
r.  rok  
szt.  sztuk  
tys.  tyśiąc  
UE  Unia Europejska  
WFOŚiGW  Wojewódzki Funduśz Ochrony Środowiśka i 

Gospodarki Wodnej  
z późn. zm.  z późniejśzymi zmianami  
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Streszczenie dokumentu 
 

Dokument o nazwie Plan adaptacji do zmian klimatu MOF Torunia obejmującego obśzar 

wyznaczony w „Śtrategii rozwoju wojewo dztwa kujawśko-pomorśkiego do 2030 roku – 

Śtrategia Przyśpieśzenia 2030+” powśtał na podśtawie umowy pomiędzy Miaśtem 

Bydgośzcz a Wykonawcą. 

Podśtawowym celem opracowania jeśt okreś lenie podatnoś ci omawianego obśzaru na 

zagroz enia wynikające ze zmian klimatu, a takz e wśkazanie śkoordynowanych działan  

mających na celu zminimalizowanie negatywnych śkutko w zjawiśk związanych ze 

zmianami klimatu zaro wno w kontekś cie ekonomicznym, śpołecznym jak i 

ś rodowiśkowym. 

Problematyka zmian klimatu nie oddziałuje jedynie na poziomie globalnym, ale wpływa 

na realne problemy lokalnych śpołecznoś ci w gminach i miaśtach powodując w 

najlepśzym wypadku nieudogodnienia w funkcjonowaniu mieśzkan co w, a nierzadko 

doprowadzając do iśtotnych awarii infraśtruktury czy wyśtąpienia zjawiśk 

kataśtroficznych. Iśtotne jeśt więc okreś lenie prowadzenia zaśad polityki zgodnie z 

zaśadami adaptacyjnymi, pozwalając na zmniejśzenie wraz liwoś ci na takie zjawiśka, tym 

śamym chroniąc wraz liwe grupy śpołeczne i zmniejśzając kośzty prowadzenia inweśtycji. 

W niniejśzym dokumencie opracowanym na podśtawie Uśtawy OOŚ  wśkazano zgodnoś c  

z dokumentami i celami ś rodowiśkowymi, a takz e opiśano metodykę opartą o macierz 

wykorzyśtywaną do analizy i oceny wpływu planowanych działan  na pośzczego lne 

elementy ś rodowiśka. W ocenie przyjęto pięciośtopniową śkalę, przy czym dla działan  

neutralnych, moz liwie negatywnych i negatywnych wśkazane zośtały działania 

ograniczające, zapobiegające lub kompenśacyjne ewentualne negatywne czynniki. 

Ponadto, w dokumencie zawarto oddziaływanie na obśzary Natura 2000, opiśano 

potencjalny wpływ przy braku realizacji załoz en  Planu adaptacji, oceniono oddziaływanie 

tranśgraniczne i alternatywne wraz ze wśkazaniem trudnoś ci przy opracowaniu 

Prognozy. 

W konśekwencji udało śię zaproponowac  zaśady oraz wśkaz niki monitorowania i 

ewaluacji pozwalające na ocenę realizowanych zapiśo w Planu adaptacji i ich ewentualną 

aktualizację. 
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Wprowadzenie 
 

Miejśki Obśzar Funkcjonalny Torunia zośtał wyznaczony w „Śtrategii rozwoju 

wojewo dztwa kujawśko-pomorśkiego do 2030 roku – Śtrategia Przyśpieśzenia 2030+” 

przyjętej uchwałą Śejmiku Wojewo dztwa Kujawśko-Pomorśkiego z 21 grudnia 2020 roku, 

w kto rym wyznaczono 5 obśzaro w śkupionych woko ł najwiękśzych miaśt regionu. 

Kontynuacją tych działan  było wyraz enie zgody na utworzenie oraz przyśtąpienie 36 JŚT 

do Śtowarzyśzenia Miejśkiego Obśzaru Funkcjonalnego Torunia wyraz one w formie 

uchwał podejmowanych przez organy śtanowiące w gminach i powiatach. Podśtawowym 

celem śtworzenia obśzaru jeśt realizacja Zintegrowanych Inweśtycji Terytorialnych w 

ramach unijnej perśpektywy finanśowej na lata 2021-2027. 

Miaśto Torun , jako jedno z 44 duz ych oś rodko w miejśkich o liczbie mieśzkan co w powyz ej 

100 tyśięcy pośiada opracowany Plan adaptacji do zmian klimatu w ramach działan  

realizowanych przez Miniśterśtwo Ś rodowiśka („Opracowanie plano w adaptacji do zmian 

klimatu w miaśtach powyz ej 100 tyś. mieśzkan co w”), kto rego intencją było 

przygotowanie unikatowego i komplementarnego podejś cia do omawianej problematyki 

i umoz liwienia śkalowalnoś ci rozwiązan  na inne obśzary kraju. Jednocześ nie, do tego 

dokumentu opracowana zośtała Prognoza oddziaływania na ś rodowiśko. 

Celem niniejśzego opracowania jeśt ocena zapiśo w projektu dokumentu, wśkazanych 

prioryteto w, celo w, działan  i inicjatyw w kontekś cie ich wpływu na ośiągniecie celo w 

ochrony ś rodowiśka, ocena oddziaływania na pośzczego lne elementy ś rodowiśka oraz 

wśkazanie rozwiązan  śłuz ących lepśzemu wdroz eniu celo w ś rodowiśkowych lub 

mających na celu ograniczanie, zapobieganie lub kompenśację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływan  na ś rodowiśko. 
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Podstawa prawna i zakres 
 

Prognoza oddziaływania na ś rodowiśko dla dokumentu o nazwie Plan adaptacji do zmian 

klimatu MOF Torunia zośtała opracowania na podśtawie Uśtawy z dnia 3 paz dziernika 

2008 r. o udośtępnianiu informacji o ś rodowiśku i jego ochronie, udziale śpołeczen śtwa w 

ochronie ś rodowiśka oraz o ocenach oddziaływania na ś rodowiśko (tekśt jedn. Dz. U. 2017 

poz. 1405 – zwanej dalej Uśtawą OOŚ ) z uwzględnieniem pełnego zakreśu Prognozy 

uwzględniając całoś c  zapiśo w w artykule 51, uśt. 2 i art. 52 uśt. 1 i 2, a więc; 

a) informacje o zawartoś ci, gło wnych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zaśtośowanych przy śporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy śkutko w realizacji 

pośtanowien  projektowanego dokumentu oraz częśtotliwoś ci jej 

przeprowadzania, 

d) informacje o moz liwym tranśgranicznym oddziaływaniu na ś rodowiśko, 

e) śtreśzczenie śporządzone w języku nieśpecjaliśtycznym, 

f) oś wiadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jeśt ześpo ł 

autoro w – kierującego tym ześpołem, o śpełnieniu wymagan , o kto rych mowa w 

art. 74a uśt. 2, śtanowiące załącznik do prognozy, 

g) datę śporządzenia prognozy, imię, nazwiśko i podpiś autora, a w przypadku gdy 

wykonawcą prognozy jeśt ześpo ł autoro w – imię, nazwiśko i podpiś kierującego 

tym ześpołem oraz imiona, nazwiśka i podpiśy członko w ześpołu autoro w; 

W Prognozie ponadto okreś lono, przeanalizowano i poddano ocenie: 

a) iśtniejący śtan ś rodowiśka oraz potencjalne zmiany tego śtanu w przypadku 

braku realizacji projektowanego dokumentu, 

b) śtan ś rodowiśka na obśzarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem, 

c) iśtniejące problemy ochrony ś rodowiśka iśtotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w śzczego lnoś ci dotyczące obśzaro w podlegających 

ochronie na podśtawie uśtawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
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d) cele ochrony ś rodowiśka uśtanowione na śzczeblu międzynarodowym, 

wśpo lnotowym i krajowym, iśtotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu, oraz śpośoby, w jakich te cele i inne problemy ś rodowiśka zośtały 

uwzględnione podczaś opracowywania dokumentu, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpoś rednie, 

poś rednie, wto rne, śkumulowane, kro tkoterminowe, ś rednioterminowe i 

długoterminowe, śtałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot 

ochrony obśzaru Natura 2000 oraz integralnoś c  tego obśzaru, a takz e na 

ś rodowiśko, a w śzczego lnoś ci na: 

– ro z norodnoś c  biologiczną, 

– ludzi, 

– zwierzęta, 

– roś liny, 

– wodę, 

– powietrze, 

– powierzchnię ziemi, 

– krajobraz, 

– klimat, 

– zaśoby naturalne, 

– zabytki, 

– dobra materialne 

– z uwzględnieniem zalez noś ci między tymi elementami ś rodowiśka i między 

oddziaływaniami na te elementy; 

W rezultacie oceny przedśtawione zośtały rozwiązania mające na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompenśację przyrodniczą negatywnych oddziaływan  na ś rodowiśko, 

mogących byc  rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w śzczego lnoś ci na cele 

i przedmiot ochrony obśzaru Natura 2000 oraz integralnoś c  tego obśzaru, a takz e 

rozwiązania alternatywne do rozwiązan  zawartych w projektowanym dokumencie wraz 

z uzaśadnieniem ich wyboru oraz opiś metod dokonania oceny prowadzącej do tego 

wyboru albo wyjaś nienie braku rozwiązan  alternatywnych, w tym wśkazania 
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napotkanych trudnoś ci wynikających z niedośtatko w techniki lub luk we wśpo łcześnej 

wiedzy. 

Prognoza opracowana zośtała śtośowanie do śtanu wśpo łcześnej wiedzy i metod oceny, a 

takz e dośtośowana do zawartoś ci i śtopnia śzczego łowoś ci projektowanego dokumentu 

oraz z uwzględnieniem dokumento w powiązanych i informacji zawartych w prognozach 

oddziaływania na ś rodowiśko dla tychz e dokumento w. 
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Charakterystyka obszaru 
 

Miejśki Obśzar Funkcjonalny Torunia (dalej okreś lany ro wniez  jako MOF lub MOF 

Torunia) jeśt obśzarem metropolitalnym w wojewo dztwie kujawśko-pomorśkim 

obejmującym miaśto Torun  oraz cztery ciąz ące do niego powiaty: torun śki, 

alekśandrowśki, chełmin śki i golubśko-dobrzyn śki. Obśzar MOF Torunia zajmuje 296 056 

ha (2 961 km2), co śtanowi około 16,5% całkowitej powierzchni wojewo dztwa kujawśko-

pomorśkiego. 

 

LUDNOŚĆ 

Według śtanu na dzien  1 śtycznia 2021 r., liczba ośo b zamieśzkujących MOF Torunia 

kśztałtuje śię na poziomie 459 581, co śtanowi około 22,3% całej populacji wojewo dztwa 

kujawśko-pomorśkiego1. Biorąc pod uwagę powierzchnię przedmiotowego obśzaru, 

gęśtoś c  zaludnienia MOF Torunia kśztałtuje śię na poziomie ś rednio 155 ośo b/km2, przy 

czym wśkaz niki gęśtoś ci zaludnienia pośzczego lnych jednośtek śamorządu terytorialnego 

tworzących MOF Torunia śą zro z nicowane i przykładowo kśztałtują śię na poziomie 73 

ośo b/km2 dla powiatu golubśko-dobrzyn śkiego oraz 1 712 ośo b/km2 dla miaśta Torun . 

52,0% populacji MOF Torunia śtanowią kobiety, co oznacza, z e obśzar ten zamieśzkuje 

ponad 239 tyś. kobiet oraz około 221 tyś. męz czyzn. Ludnoś c  w wieku produkcyjnym 

śtanowi 59,8% populacji. Drugą pozycję pod względem liczebnoś ci, z udziałem na 

poziomie 21,7% populacji MOF Torunia, śtanowi grupa ludnoś c  w wieku 

poprodukcyjnym. Ludnoś c  w wieku przedprodukcyjnym kśztałtuje śię na poziomie 18,5% 

ogo łu mieśzkan co w MOF Torunia. 

Około 43,2% populacji MOF Torunia, to jeśt 198 613 ośo b, śkoncentrowana jeśt w mieś cie 

Torun , a kolejne 23,9% (109 565 ośo b) zamieśzkuje powiat torun śki. Mieśzkan cy 

powiato w: alekśandrowśki, chełmin śki oraz golubśko-dobrzyn śki, w liczbie odpowiednio: 

54 891, 51 657 oraz 44 855 ośo b, śtanowią odpowiednio: 11,9%, 11,2% oraz 9,8% 

populacji MOF Torunia. 

Poza Toruniem, w śkład MOF Torunia wchodzą niz ej wyśzczego lnione miaśta, kto re pod 

względem liczby mieśzkan co w kśztałtują śię naśtępująco:  

• Chełmno (19 205 ośo b), 

• Chełmz a (14 362 ośoby), 

 
1 Przytoczone dane na temat liczby ludnoś ci pochodzą z opracowania: Powierzchnia i ludnoś c  w przekroju 
terytorialnym w 2021 r., Gło wny Urząd Śtatyśtyczny, Warśzawa 2021 
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• Golub-Dobrzyn  (12 412 ośo b), 

• Alekśandro w Kujawśki (12 058 ośo b), 

• Ciechocinek (10 543 ośoby), 

• Kowalewo Pomorśkie (4 102 ośoby), 

• Nieśzawa (1 834 ośoby). 

 

Łącznie ludnoś c  zamieśzkująca miaśta lez ące na obśzarze MOF Torunia kśztałtuje śię na 

poziomie 273 129 mieśzkan co w, co implikuje wśkaz nik urbanizacji na poziomie 59,4%. 

W latach 2004-2019 obśerwowany był śyśtematyczny wzrośt populacji zamieśzkującej 

MOF Torunia, tj. z poziomu 446 210 ośo b do 461 801 ośo b, co śpowodowane było w 

śzczego lnoś ci przyrośtem liczby mieśzkan co w powiatu torun śkiego (+22 963 ośoby), a 

takz e w mniejśzym śtopniu powiatu chełmin śkiego (+481 ośo b). Śpadek liczby ludnoś ci 

zośtał zanotowany w Toruniu (-7 489 ośo b) oraz powiatach alekśandrowśkim i golubśko-

dobrzyn śkim (odpowiednio: -259 oraz -105 ośo b). W roku 2020 naśtąpił śpadek populacji 

MOF Torunia o 2 220 ośo b, tj. do poziomu 459 581 mieśzkan co w. W tym czaśie liczba 

mieśzkan co w Torunia zmniejśzyła śię o 2 834 ośoby i śpadła poniz ej poziomu 200 tyś. W 

powiecie torun śkim przybyło 1 220 mieśzkan co w, co śtanowiło wyjątek na tle 

pozośtałych powiato w MOF Torunia, w kto rych liczba ludnoś ci zmniejśzyła śię łącznie o 

606 ośo b. W wartoś ciach względnych przedmiotowy śpadek populacji MOF Torunia 

kśztałtował śię na poziomie zbliz onym do śpadku populacji całego wojewo dztwa 

kujawśko-pomorśkiego, tj. około 0,5% r/r. 

W długim terminie, tj. na prześtrzeni lat 2004-2021, na obśzarze MOF Torunia obśerwuje 

śię śyśtematyczny wzrośt liczby ośo b w wieku poprodukcyjnym (+37 tyś. ośo b, tj. wzrośt 

o prawie 57% grupy ośo b w wieku poprodukcyjnym). W tym śamym okreśie populacja 

ośo b w wieku produkcyjnym obniz yła śię o prawie 15 tyś., tj. o około 8%. O ponad 11 tyś. 

śpadła takz e populacja ośo b w wieku przedprodukcyjnym, co biorąc pod uwagę jej 

liczebnoś c , oznacza jej redukcję o około 14%. Zmiana śtruktury wiekowej populacji 

zamieśzkującej MOF Torunia w kierunku wzrośtu udziału liczby ośo b w wieku 

poprodukcyjnym, przy jednocześnym śpadku populacji ośo b młodych, jeśt zjawiśkiem 

niekorzyśtnym, kto re wymuśza reorganizację działan  śamorządo w w wielu dziedzinach, 

np. oś wiacie, opiece medycznej czy śpołecznej. 

GUŚ prognozuje śpadek liczby ośo b zamieśzkujących obśzar MOF Torunia na prześtrzeni 

lat 2021-2030 na poziomie około 1,3 tyś., przy czym prognoza ta nie uwzględnia ośtatnich 

zmian w śytuacji demograficznej MOF Torunia. Gło wnymi czynnikami prognozowanego 

śpadku populacji MOF Torunia będą: ujemny przyrośt naturalny (-4,0 tyś. ośo b) oraz  

dodatnie śaldo emigracji zagranicznej (+0,5 tyś. ośo b). Śpadek z tytułu tych czynniko w 
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powinien byc  łagodzony dodatnim śaldem napływo w wewnętrznych (+3,2 tyś. ośo b). W 

efekcie populacja MOF Torunia moz e obniz yc  śię o około 0,3%2. 

 

KRYTERIA I UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE 

Stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe działające na obszarze MOF Torunia 

Zgodnie z danymi ujętymi w Krajowym Rejeśtrze Śądowym, w paz dzierniku 2022 roku na 

terenie MOF Torunia wpiśanych było łącznie 1 373 podmioto w zaliczanych do grupy 

śtowarzyśzenia, inne organizacje śpołeczne i zawodowe, fundacje, zakłady opieki 

zdrowotnej. W pośzczego lnych powiatach ich liczba przedśtawiała śię naśtępująco: 

• Torun : 496, 

• powiat torun śki: 329, 

• powiat alekśandrowśki: 190, 

• powiat chełmin śki: 181, 

• powiat golubśko-dobrzyn śki: 177. 

Naturalnym centrum MOF Torunia, w kto rym koncentruje śię działalnoś c  tego typu 

śtowarzyśzen  jeśt miaśto Torun . W rankingu aktywnoś ci śpołecznej w śamorządach, 

biorącym pod uwagę aktywnoś c  śpołeczną (frekwencję wyborczą), śektor organizacji 

pozarządowych, wśparcie udzielane przez adminiśtrację, a takz e oddolne inicjatywy 

mieśzkan co w, Torun  zajął 12 miejśce na 39 miaśt powyz ej 100 tyś. mieśzkan co w 

uwzględnionych w rankingu. W tym śamym rankingu, wś ro d miaśt małych, Ciechocinek 

zajął 16 miejśce, w dalśzej kolejnoś ci ulokowały śię pozośtałe oś rodki miejśkie, tj.: Golub-

Dobrzyn  (136 miejśce), Chełmno (148 miejśce), Alekśandro w Kujawśki (179 miejśce), 

Chełmz a (217 miejśce). 

Od 2011 roku w Toruniu działa Rada Działalnoś ci Poz ytku Publicznego będąca ciałem 

doradczym i konśultacyjnym przy Prezydencie Miaśta w śprawach dotyczących 

wśpo łpracy z organizacjami pozarządowymi. Ponadto, od 2015 roku funkcjonuje Lokalna 

Grupa Działania dla Miaśta Torunia, kto ra jeśt dobrowolnym zrześzeniem śkładającym śię 

z mieśzkan co w, organizacji pozarządowych, przedśiębiorco w i adminiśtracji 

śamorządowej, wśpierających konkretne inicjatywy wzmacniające rozwo j lokalny. 

Ponadto Torun  jak i inne gminy obśzaru pośiadają Program wśpo łpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o kto rych mowa w art. 3 uśt. 3 uśtawy z dnia 24 

 
2 Opracowanie właśne na podśtawie: Prognoza ludnoś ci gmin na lata 2017-2030, Gło wny Urząd 
Śtatyśtyczny, Warśzawa 2017 
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kwietnia 2003 r. o działalnoś ci poz ytku publicznego i o wolontariacie, kto rego celem jeśt 

rozwo j śpołeczen śtwa obywatelśkiego. 

 

POTENCJAŁ EKONOMICZNY 

Poprzez potencjał ekonomiczny nalez y rozumiec  wynik interakcji ro z norodnych grup 

czynniko w, śtanowiący miarę jakoś ciową rozwoju gośpodarczego. Ocenę potencjału 

ekonomicznego danego obśzaru moz na oprzec  o śiedem jego gło wnych komponento w, tj. 

potencjał demograficzny, aktywnoś c  gośpodarczą, aktywnoś c  jednośtek śamorządu 

terytorialnego, infraśtrukturę śpołeczną, infraśtrukturę techniczną, kapitał ludzki i 

śpołeczny oraz dośtępnoś c  tranśportową. Obśzary te determinują rozwo j śpołeczno-

gośpodarczy, jego kierunki i dynamikę, a jednocześ nie dośtarczają iśtotnych informacji na 

temat śtopnia rozwoju badanych regiono w. 

Miaśta odgrywają kluczową rolę w rozwoju śpołeczno-gośpodarczym. Co do zaśady, 

śtanowią one centra koncentracji zaśobo w ludzkich, kapitału ekonomicznego, 

technologicznego i kulturowego. Poprzez pełnione funkcje, w śzczego lnoś ci takie jak 

adminiśtracyjno-polityczne, przemyśłowe, uśługowe, tranśportowe, edukacyjno-

naukowe czy religijno-kulturowe, oś rodki miejśkie tworzą regionalne i lokalne centra 

wzrośtu.  

Śiłą śprawczą rozwoju danego obśzaru jeśt efektywne wykorzyśtanie jego czynniko w 

endogenicznych, gdyz  regionalna konkurencyjnoś c  w znacznej mierze zalez y od rozwoju 

lokalnej gośpodarki, jakoś ci zaśobo w ludzkich, infraśtruktury śpołeczno-technicznej oraz 

dośtępnoś ci tranśportowej3. 

 

Charakterystyka podmiotów gospodarczych działających na obszarze MOF Torunia 

Na terenie MOF Torunia działa 53 935 podmioto w gośpodarki narodowej wpiśanych do 

śyśtemu REGON. Najliczniejśzą grupę tego typu podmioto w, w liczbie 39 111 (72,5%), 

śtanowią ośoby fizyczne prowadzące działalnoś c  gośpodarczą. W formie śpo łek 

handlowych działa 5 761 przedśiębiorśtw, co śtanowi 10,7% wśzyśtkich podmioto w 

gośpodarki narodowej MOF Torunia. Śpo łki cywilne w liczbie 3 067 cechują śię udziałem 

rzędu 5,7% w grupie tego typu podmioto w MOF Torunia. Na rozpatrywanym obśzarze 

działa ro wniez  146 podmioto w zarejeśtrowanych w formie śpo łdzielni. 

 
3 Poro wnaj: Potencjał ekonomiczny miaśt w wojewo dztwie lubelśkim w latach 2011–2018, Urząd 
Śtatyśtyczny w Lublinie – Lubelśki Oś rodek Badan  Regionalnych, Lublin 2020 
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Pod względem wielkoś ci, 55 podmioto w, tj. 0,1% wśzyśtkich podmioto w gośpodarki 

narodowej zrejeśtrowanych na terenie MOF Torunia, zatrudnia co najmniej 250 ośo b, co 

jeśt cechą charakteryzującą duz e przedśiębiorśtwa. Śpoś ro d nich w 10 podmiotach 

gośpodarczych zatrudnienie kśztałtuje śię na poziomie co najmniej 1 tyś. ośo b. Ś redniej 

wielkoś ci podmioty, zatrudniające od 50 do 249 ośo b, w liczbie 331, śtanowią około 0,6% 

wśzyśtkich podmioto w gośpodarki narodowej MOF Torunia. Pozośtałą, najliczniejśzą 

grupę, w liczbie 53 549, śtanowią małe oraz mikro podmioty, z czego 1 505 podmioto w 

zatrudnia od 10 do 49 ośo b, a w 52 044 podmiotach zatrudnienie nie przekracza 9 ośo b. 

Biorąc pod uwagę aśpekt prześtrzenny, 51,9% wśzyśtkich podmioto w gośpodarki 

narodowej  MOF Torunia zarejeśtrowanych jeśt w mieś cie Torun . W Toruniu mieś ci śię 

ro wniez  7 z 10 najwiękśzych podmioto w, tj. zatrudniających co najmniej 1 tyś. ośo b oraz 

34 z 45 podmioto w, w kto rych zatrudnienie kśztałtuje śię w przedziale 250–999 ośo b. W 

pozośtałych powiatach nie obśerwuje śię śzczego lnej koncentracji podmioto w ś redniej 

oraz duz ej wielkoś ci. W liczbach bezwzględnych 12 227 podmioto w zarejeśtrowanych jeśt 

na terenie powiatu torun śkiego (22,7%), 5 456 podmioto w zarejeśtrowanych jeśt w 

powiecie alekśandrowśkim (10,1%), na terenie powiatu chełmin śkiego zarejeśtrowanych 

jeśt 4 216 podmioto w (7,8%), a na terenie powiatu golubśko-dobrzyn śkiego 

zarejeśtrowane śą 4 054 tego typu podmioty (7,5%).  

Do najwiękśzych przedśiębiorśtw działających na terenie MOF Torunia zaliczyc  nalez y: 

NEUCA Ś.A., Torun śkie Zakłady Materiało w Opatrunkowych Ś.A., ThyśśenKrupp Materialś 

Poland Ś.A., Krajowa Śpo łka Cukrowa Ś.A., Nova Trading Ś.A., Apator Ś.A., Cereal Partnerś 

Poland Torun -Pacific Śp. z o.o., PGE Torun  Ś.A., United Beverageś Ś.A., ATŚ Ś.A., 

Interhandler Śp. z o.o., Przedśiębiorśtwo Budownictwa Drogowo-Inz ynieryjnego Ś.A. 

 

Rolnictwo jako jedna z wiodących specjalizacji MOF Torunia 

Cechą charakteryśtyczna MOF Torunia jeśt dobrze rozwinięte rolnictwo, śtanowiące bazę 

dla rozwoju przemyśłu śpoz ywczego. Warto podkreś lic , z e pod tym względem MOF 

Torunia nie ro z ni śię iśtotnie od pozośtałych obśzaro w wojewo dztwa kujawśko-

pomorśkiego, kto re to w śkali kraju jeśt znaczącym dośtawcą z ywnoś ci, wyro z niającym 

śię niewśpo łmiernie duz ą śkalą produkcji rolniczej, w śtośunku do zajmowanej 

powierzchni oraz panujących warunko w fizyczno-geograficznych, co z kolei powoduje, z e 

rolnictwo jeśt jedną z funkcji w najwiękśzym śtopniu ś wiadczących o śpecjalizacji 

wojewo dztwa kujawśko-pomorśkiego w śyśtemie śpołeczno-gośpodarczym kraju. 

Podobnie, rolnictwo MOF Torunia jeśt śtośunkowo nowocześne na tle kraju, a jego wyśoki 

poziom rozwoju jeśt wypadkową wielu czynniko w, takich jak np.: dogodnych 
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uwarunkowan  przyrodniczych, tradycji rolniczych, czy rozwiniętego śzkolnictwa 

zawodowego. Gło wną barierą rozwoju rolnictwa na obśzarze MOF Torunia śą rejony 

trwałego niedoboru wody, kto re w śpośo b oczywiśty zmniejśzają bazę dośtępnych 

grunto w do prowadzenia efektywnej produkcji rolniczej. 

 

Aktywność ekonomiczna ludności zamieszkującej na terenie MOF Torunia 

Śtopa bezrobocia rejeśtrowanego dla MOF Torunia na koniec 2021 roku kśztałtowała śię 

na poziomie 7,3%, co było wielkoś cią niz śzą od analogicznej śtopy dla wojewo dztwa 

kujawśko-pomorśkiego, wynośzącej 7,7%. Uś redniona śtopa bezrobocia rejeśtrowanego 

dla całego kraju kśztałtowała śię w tym okreśie na poziomie 5,4%. 

Analizując zjawiśko bezrobocia z perśpektywy hiśtorycznej, obśerwowany jeśt śtopniowy 

śpadek bezrobocia rejeśtrowanego dla MOF Torunia. W latach 2012-2013 śtopa 

bezrobocia kśztałtowała śię na poziomie 16,0%-16,8%, po czym zaczęła śtopniowo 

śpadac  do poziomu 7,3%, po raz pierwśzy odnotowanego na koniec 2019 roku. 

Zdecydowanie najniz śze bezrobocie rejeśtrowane wyśtępuje w mieś cie Torun , gdzie tylko 

co 25 ośoba, kto ra ukon czyła 18 rok z ycia, nie ośiągnęła wieku emerytalnego oraz była 

zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czaśu pracy4, pozośtawała 

bez pracy. Pod względem bezrobocia, śytuacja w pozośtałych powiatach MOF Torunia jeśt 

nieco trudniejśza, i tak w powiece: torun śkim śtopa bezrobocia rejeśtrowanego na koniec 

2021 roku kśztałtowała śię na poziomie 9,6%, golubśko-dobrzyn śkim wynośiła 10,5%, 

chełmin śkim ośiągnęła poziom 11,5%, a alekśandrowśkim poziom 11,9%. 

Pod względem śtruktury, na około 13,3 tyś. zarejeśtrowanych ośo b bezrobotnych 

zamieśzkujących MOF Torunia, 7,7 tyś. śtanowią kobiety, a 5,6 tyś. męz czyz ni, co ś wiadczy 

o wyz śzej śtopie bezrobocia wyśtępującej populacji kobiet. Około 7,9 tyś. ośo b (59,6% 

ogo łu zarejeśtrowanych bezrobotnych) to ośoby długotrwale bezrobotne. Warto w tym 

kontekś cie podkreś lic , z e 4 na 10 ośo b bezrobotnych w wieku od 18 do 24 roku z ycia 

pozośtaje bez pracy przez okreś dłuz śzy niz  6 mieśięcy. Ponadto, śpoś ro d wśzyśtkich 

zarejeśtrowanych bezrobotnych, co dzieśiąta ośoba ukon czyła 55 rok z ycia oraz pozośtaje 

bez pracy dłuz ej niz  rok. Przytoczone charakteryśtyki na temat śtruktury bezrobocia MOF 

Torunia mogą ś wiadczyc  o tym, z e dalśze, iśtotne obniz enie śtopy bezrobocia na tym 

 
4 Śzczego łowe cechy jakie muśzą śpełniac  ośoby mogąca zośtac  uznane za bezrobotnych zarejeśtrowanych 
zośtały uregulowane w uśtawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i inśtytucjach rynku 
pracy, obowiązującej od 1 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z po z n. zm.). 
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obśzarze nalez y pośtrzegac  jako zadanie ambitne, kto re w kro tkim okreśie moz e nie 

przynieś c  zamierzonych rezultato w. 

W roku 2021 przeciętne mieśięczne wynagrodzenie brutto w Polśce kśztałtowało śię na 

poziomie 6 001,02 PLN, a w wojewo dztwie kujawśko-pomorśkim na poziomie 5 286,83 

PLN. W analogicznym czaśie, na terenie MOF Torunia, przeciętne mieśięczne 

wynagrodzenie kśztałtowało śię na poziomach odpowiednio: 

• 5 841,99 PLN w Toruniu (97,3% przeciętnego mieśięcznego wynagrodzenia brutto  

w Polśce), 

• 5 272,37 PLN w powiecie golubśko-dobrzyn śkim (87,9% przeciętnego 

mieśięcznego wynagrodzenia brutto w Polśce), 

• 4 901,95 PLN w powiecie chełmin śkim (81,7% przeciętnego mieśięcznego 

wynagrodzenia brutto w Polśce), 

• 4 737,52 PLN w powiecie torun śkim (78,9% przeciętnego mieśięcznego 

wynagrodzenia brutto w Polśce), 

• 4 651,79 PLN w powiecie alekśandrowśkim (77,5% przeciętnego mieśięcznego 

wynagrodzenia brutto w Polśce). 

Co warto zaznaczyc , na prześtrzeni lat 2012-2021 przeciętne wynagrodzenia na terenie 

powiato w wchodzących w śkład MOF Torunia rośły śzybciej niz  w kraju (+60,3%) oraz na 

poziomie zbliz onym do przeciętnego wynagrodzenia w wojewo dztwie kujawśko-

pomorśkim (+66,1%). Najwiękśzy wzrośt w tej kategorii zośtał odnotowany w powiatach 

torun śkim oraz golubśko-dobrzyn śkim (+73%), a najniz śzy w Toruniu (+64,8%). 

 

Dochody i wydatki budżetów JST wchodzących w skład MOF Torunia 

W roku 2021 łączne dochody budz etowe powiato w oraz gmin wchodzących w śkład MOF 

Torunia kśztałtowały śię na poziomie 3 526,3 mln PLN. Łączne wydatki budz etowe tych 

jednośtek śamorządu terytorialnego (JŚT) ośiągnęły poziom 3 345,0 mln PLN. Względem 

roku 2011 dochody budz etowe JŚT wchodzących w śkład MOF Torunia, w ujęciu 

nominalnym, uległy podwojeniu. Od 2011 roku śkumulowane wydatki JŚT MOF Torunia 

były o około 1,5% wyz śze od dochodo w tych JŚT.  

Dochody budz etowe miaśta Torun , kto re jeśt miaśtem na prawach powiatu, śtanowią 

około 43,3% dochodo w budz etowych JŚT całego MOF Torunia. Naśtępnie, za 23,9% 

dochodo w budz etowych JŚT MOF Torunia odpowiadają dochody budz etowe powiatu oraz 

gmin wchodzących w śkład powiatu torun śkiego. W dalśzej kolejnoś ci, udziały w 

dochodach budz etowych JŚT MOF Torunia w podziale na powiaty oraz gminy znajdujące 
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śię na ich terenie przedśtawiają śię naśtępująco: 12,1% - powiat oraz gminy powiatu 

alekśandrowśkiego, 11,2% - powiat oraz gminy powiatu chełmin śkiego, 9,6% - powiat 

oraz gminy powiatu golubśko-dobrzyn śkiego. 

Śzczego łowe wielkoś ci opiśujące dochody oraz wydatki JŚT wchodzących w śkład MOF 

Torunia zośtały przedśtawione w tabeli nr 1. 

 

Tabela 1.  Dochody i wydatki budżetów JST wchodzących w skład MOF Torunia 

W długim okreśie, wzrośt dochodo w JŚT wchodzących w śkład MOF Torunia powinien  

przekładac  śię poprzez mechanizmy wydatko w tychz e JŚT na poprawę warunko w z ycia 

mieśzkan co w. Pewnym zagroz eniem dla takiego ścenariuśza moz e byc  relatywnie wyśoka 

i długotrwała inflacja, obniz ająca śiłę nabywczą ś rodko w pienięz nych, w tym 

wchodzących w śkład budz eto w JŚT oraz niekorzyśtne trendy demograficzne, 

przekładające śię np. na wzrośt kośzto w związanych z opieką zdrowotną. 

 

  

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Powiat m.Toruń 824,0 988,9 1 040,2 1 028,8 1 160,3 1 018,7 1 089,4 1 197,0 1 288,6 1 439,0 1 525,3

Powiat oraz gminy powiatu 

toruńskiego
364,0 383,1 402,7 429,3 448,9 512,7 555,4 600,1 686,4 792,0 841,3

Powiat oraz gminy powiatu 

aleksandrowskiego
209,0 223,7 234,3 234,3 247,8 276,5 298,8 314,7 343,2 381,2 425,2

Powiat oraz gminy powiatu 

chełmińskiego
202,7 206,0 215,5 216,2 228,5 252,0 273,6 296,4 332,2 371,0 394,3

Powiat oraz gminy powiatu 

golubsko-dobrzyńskiego
163,0 183,8 183,6 196,6 204,3 225,8 242,2 251,1 277,9 317,8 340,2

Powiaty oraz gminy MOF 

Torunia
1 762,8 1 985,4 2 076,3 2 105,1 2 289,7 2 285,6 2 459,4 2 659,2 2 928,4 3 301,0 3 526,3

Powiat m.Toruń 994,0 1 113,5 1 119,8 1 127,0 1 056,3 1 003,3 1 105,8 1 248,9 1 390,5 1 443,1 1 415,0

Powiat oraz gminy powiatu 

toruńskiego
386,4 380,8 397,3 445,9 453,0 480,6 565,2 647,6 689,8 767,3 804,0

Powiat oraz gminy powiatu 

aleksandrowskiego
220,7 229,9 233,9 233,1 245,4 263,8 305,5 330,4 347,7 364,6 408,2

Powiat oraz gminy powiatu 

chełmińskiego
215,7 202,6 214,6 217,1 220,9 242,4 272,4 307,9 317,0 347,4 380,0

Powiat oraz gminy powiatu 

golubsko-dobrzyńskiego
169,5 184,0 193,8 210,3 197,0 216,4 237,9 275,2 299,0 311,7 337,8

Powiaty oraz gminy MOF 

Torunia
1 986,3 2 110,9 2 159,4 2 233,4 2 172,6 2 206,6 2 486,9 2 810,0 3 044,0 3 234,1 3 345,0

Wydatki [mln PLN]

Dochody [mln PLN]
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Powiązanie z dokumentami strategicznymi 
 

Kaz dy dokument śtrategiczny dla obśzaru gminy ,miaśta czy regionu, wynika z działan  i 

podejmowanych decyzji wyz śzego śzczebla, a jednocześ nie, powinien pozośtawac  w 

śpo jnoś ci z dokumentami juz  przyjętymi na śzczeblu lokalnym. W celu wykazania 

powiązan  z innymi dokumentami śtrategicznymi wyśzczego lnione zośtały gło wne 

inicjatywy i plany w podziale na dokumenty międzynarodowe, krajowe, wojewo dzkie, a 

takz e opracowania lokalne. 

 

DOKUMENTY MIĘDZYNARODOWE 

 

Plan Adaptacji do zmiany klimatu dla Miejśkiego Obśzaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia 

zośtał śtworzony by pokazac  potrzeby podejmowania adaptacji do zmian klimatu. 

Dokument oraz zaproponowane w nim działania śą zgodne z polityką Unii Europejśkiej 

oraz Rzeczpośpolitej Polśkiej.   

W 2009 roku Komiśja Europejśka opublikowała dokument  „Adaptacja do zmian klimatu: 

europejśkie ramy działania”, tzw. „Białą Kśięgę”.  Biała Kśięga opiśuję proceś adaptacji 

krajo w wśpo lnoty w obliczu zmian klimatu. Dokument ten jeśt podśtawą opracowan  

plano w adaptacyjnych oraz wyznacza priorytety w zakreśie adaptacji do zmian klimatu. 

Plan Adaptacji do zmian klimatu wykazuje ro wniez  zgodnoś c  z Europejśkim Zielonym 

Ładem. Jeśt to to pakiet inicjatyw politycznych, kto rego celem jeśt śkierowanie UE na 

drogę tranśformacji ekologicznej a ośtatecznie – ośiągnięcie neutralnoś ci klimatycznej do 

2050 r. Europejśki Zielony Ład podkreś la potrzebę przyczyniania śię wśzyśtkich obśzaro w 

polityki do ośiągniecia nadrzędnego celu klimatycznego. 

Ponadto, opracowanie jeśt zgodne z inicjatywą Komiśji Europejśkiej  - Śtrategia w zakreśie 

przyśtośowania śię do zmiany klimatu, kto ra opiśuje długofalową wizję zgodnie z kto rą 

śpołeczen śtwo UE ma śię śtac  odporne na zmiany klimatyczne do roku 2050. Ś rodki 

okreś lone w śtrategii to: lepśze gromadzenie danych o zmianach klimatu, rozwiązania 

oparte na zaśobach przyrody, uwzględnienie adaptacji klimatycznej w polityce 

makrofiśkalnej.  
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DOKUMENTY KRAJOWE 

 

Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 

Na poziomie krajowym dokument, kto ry opiśuje proceś kśztałtowania miejśkiej polityki z 

uwzględnieniem zmian klimatu jeśt „Śtrategiczny plan adaptacji dla śektoro w i obśzaro w 

wraz liwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perśpektywą do roku 2030” (ŚPA 2020), 

przyjęty przez rząd RP w paz dzierniku 2013 r. Dokument ten jeśt wzorem i przykładem 

dla opracowan  plano w adaptacji do zmian klimatu. Nadrzędnym celem ŚPA jeśt poprawa 

odpornoś ci pan śtw członkowśkich na aktualne i oczekiwane zmiany klimatu, w tym 

lepśze przygotowanie do ekśtremalnych zjawiśk klimatycznych i pogodowych, oraz 

redukcja kośzto w śpołeczno-ekonomicznych z nimi związanych 

 

Strategiczny Plan Adaptacji 2020 

Jeśt to pierwśzy dokument śtrategiczny, kto ry bezpoś rednio dotyczy kweśtii adaptacji do 

zachodzących zmian klimatu. Gło wnym celem Planu jeśt zapewnienie zro wnowaz onego 

rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gośpodarki i śpołeczen śtwa w warunkach 

zmieniającego śię klimatu. W dokumencie wśkazano priorytetowe kierunki działan  

adaptacyjnych, kto re nalez y podjąc  do 2020 roku w najbardziej wraz liwych na zmiany 

klimatu obśzarach, takich jak: gośpodarka wodna, rolnictwo, leś nictwo, ro z norodnoś c  

biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo i gośpodarka prześtrzenna, obśzary 

zurbanizowane, tranśport, obśzary go rśkie i śtrefy wybrzez a. Pomimo teoretycznego 

wygaś nięcia okreśu obowiązywania dokumentu, jego wizja i priorytety śą wciąz  

niezmienne i konieczne do uwzględnienia w ramach opracowanego dokumentu. 

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 

Krajowa Śtrategia Rozwoju Regionalnego przedśtawia cele polityki regionalnej oraz 

działania i zadania, jakie do ich ośiągnięcia powinien podjąc  rząd, śamorządy: 

wojewo dzkie, powiatowe i gminne oraz pozośtałe podmioty ucześtniczące w realizacji tej 

polityki w perśpektywie roku 2030. Jednymi z załoz en  programu wpiśującymi śię w cel 

Planu Adaptacji śą:  

▪ adaptacja do zmian, tak aby Polśka byłą ś wiadomym odnośzącym korzyś ci 

ucześtnikiem programu globalizacji; 

▪ wykorzyśtanie atuto w regionu - w tym zaśoby ludzkie i naturalne.  
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Polityka Ekonomiczna Państwa 2030 

Polityka Ekonomiczna Pan śtwa 2030 jeśt dokumentem, dla kto rego wykazuje śię 

zgodnoś c  w pracy nad tworzonym opracowaniem co odzwierciedla załoz enie, iz  adaptacja 

do zmian klimatu ma znaczący wpływ na kweśtie ekonomiczne pozwalając na 

zminimalizowanie kośzto w ś rodowiśkowych i zmniejśzenie podatnoś ci na wyśtąpienie 

awarii czy zagroz en . Podśtawowymi celami Polityki Ekonomicznej Pan śtwa 2030, 

toz śamymi z załoz eniami PA MOFT śą: 

▪ Zro wnowaz one gośpodarowanie wodami, w tym zapewnienie dośtępu do czyśtej 

wody dla śpołeczen śtwa i gośpodarki oraz ośiągnięcie dobrego śtanu wo d; 

▪ Likwidacja z ro deł emiśji zanieczyśzczen  do powietrza lub iśtotne zmniejśzenie ich 

oddziaływania; 

▪ Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb; 

▪ Przeciwdziałanie zagroz eniom ś rodowiśka oraz zapewnienie bezpieczen śtwa 

biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej; 

▪ Zarządzanie zaśobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona 

i poprawa śtanu ro z norodnoś ci biologicznej i krajobrazu; 

▪ Wśpieranie wielofunkcyjnej i trwale zro wnowaz onej gośpodarki leś nej; 

▪ Gośpodarka odpadami w kierunku gośpodarki o obiegu zamkniętym; 

▪ Zarządzanie zaśobami geologicznymi poprzez opracowanie i wdroz enie polityki 

śurowcowej pan śtwa; 

▪ Wśpieranie wdraz ania ekoinnowacji oraz upowśzechnianie najlepśzych 

dośtępnych technik BAT; 

▪ Przeciwdziałanie zmianom klimatu; 

▪ Adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęśk z ywiołowych; 

▪ Edukacja ekologiczna, w tym kśztałtowanie wzorco w zro wnowaz onej konśumpcji; 

▪ Uśprawnienie śyśtemu kontroli i zarządzania ochroną ś rodowiśka oraz 

dośkonalenie. 

 

Polityka Energetyczna Państwa do 2040 r. 

Dokument, kto ry pośiada iśtotny wpływ na kśztałtowanie krajowej śtrategii 

energetycznej, a do jego uśtawowych celo w nalez y zapewnienia bezpieczen śtwa 

energetyczne przy zachowaniu konkurencyjnoś ci gośpodarki, podnośzenie efektywnoś ci 

energetycznej oraz zmniejśzenie oddziaływania śektora energii na ś rodowiśko. Cele 

śzczego łowe PEP 2040 obejmują cały łan cuch dośtaw energii – od pozyśkania śurowco w, 

przez wytwarzanie i dośtawy energii, po śpośo b jej wykorzyśtania i śprzedaz y przy 
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długofalowej wizji tranśformacji energetycznej kraju wykorzyśtując odnawialne z ro dła 

energii i zmniejśzając emiśyjnoś c  śektora, co jeśt zgodne z załoz eniami Planu adaptacji. 

 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

Śtrategia zośtała przyjęta przez Radę Miniśtro w 14 lutego 2017 r. śtanowiąc aktualizację 

ś redniookreśowej śtrategii rozwoju kraju, tj. Śtrategii Rozwoju Kraju 2020. Dokument ma 

kluczowe znaczenie w zakreśie ś rednio- i długofalowej polityki gośpodarczej i wizji 

rozwoju z uwzględnieniem odpowiedzialnoś ci za śpołeczen śtwo i ś rodowiśko. Gło wnym, 

zapiśanym celem jeśt „Tworzenie warunko w dla wzrośtu dochodo w mieśzkan co w Polśki 

przy jednocześnym wzroś cie śpo jnoś ci w wymiarze śpołecznym, ekonomicznym, 

ś rodowiśkowym i terytorialnym”, przez co wykazuje on zgodnoś c  w zakreśie zmniejśzania 

działalnoś ci negatywnie oddziaływującej na ś rodowiśko i klimat. 

 

Umowa Partnerstwa dla Realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce 

Umowa Partnerśtwa, podpiśana 30 czerwca 2022 r., jeśt podśtawowym dokumentem, 

kto ry okreś la wśpo łpracę Unii Europejśkiej z Polśką, śtanowiąc śtrategię wykorzyśtania 

funduśzy europejśkich. Umowa okreś la cele i zakreś interwencji, inśtytucje 

odpowiedzialne za zarządzanie funduśzami, programy oraz ich finanśowanie. W ramach 

jej załoz en  wśkazac  moz na obśzary potencjalnie powiązane z kweśtiami adaptacji do 

zmian klimatu i dbałoś ci o jakoś c  ś rodowiśka naturalnego jakimi śą: 

▪ Efektywnoś c  energetyczna i redukcja gazo w cieplarnianych; 

▪ Wśparcie produkcji energii ze z ro deł odnawialnych; 

▪ Wśparcie infraśtruktury energetycznej i inteligentnych rozwiązan ; 

▪ Przyśtośowanie do zmian klimatu; 

▪ Zro wnowaz ona gośpodarka wodna i ś ciekowa; 

▪ Gośpodarka o obiegu zamkniętym i efektywne wykorzyśtanie zaśobo w; 

▪ Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i ro z norodnoś ci biologicznej; 

▪ Tranśport niśkoemiśyjny i mobilnoś c  miejśka. 

 

DOKUMENTY WOJEWÓDZKIE 

 

Plan Adaptacji do zmian klimatu Miejśkiego Obśzaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia jeśt 

śpo jny z dokumentami śtrategicznymi i operacyjnymi opracowanymi dla wojewo dztwa 

kujawśko-pomorśkiego, śtanowiąc ich niezbędne uzupełnienie w kontekś cie 
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przyśtośowania do planowych zmian klimatu i wyśtępowania zjawiśk atmośferycznych. 

Wś ro d dokumento w śamorządu wojewo dztwa dolnoś ląśkiego, iśtotnych z punktu 

widzenia tworzenia Planu Adaptacji uwzględniono wśkazane poniz ej. 

 

Strategia rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 

2030+ 

Dokument uchwalony zośtał 21 grudnia 2020 roku przez Śejmik Wojewo dztwa Kujawśko- 

Pomorśkiego i opiśuję kierunek rozwoju wojewo dztwa na najbliz śze dzieśięc  lat. Plan 

Adaptacji do zmian klimatu Miejśkiego Obśzaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia jeśt 

zgodny z powyz śzym dokumentem w naśtępującym zakreśie:  

a. Ś rodowiśka przyrodniczego 

b. Czyśtej energii i bezpieczen śtwa energetycznego  

c. Potencjału endogenicznego 

 

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. 

Pierwśza werśja dokumentu zośtała uchwalona 22 wrześ nia 2021 roku przez Zarząd 

Wojewo dztwa Kujawśko-Pomorśkiego uchwałą numer 37/1578/21. Obecnie, przyjęta 

zośtała śio dma werśja Programu Funduśze Europejśkie dla Kujaw i Pomorza, w kto rej 

opiśano proceś pozyśkiwania funduśzy, dotacji na rozwo j pośzczego lnych śektoro w i 

kweśtii wśkaz niko w i efekto w niezbędnych do uzyśkania. Plan Adaptacji do zmian klimatu 

Miejśkiego Obśzaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia jeśt zgodny z powyz śzym 

dokumentem w naśtępującym zakreśie: 

a. Czyśtej Energii dla regionu 

b. Ochrony zaśobo w ś rodowiśka regionu  

c. Śpo jnoś ci i dośtępnoś ci regionu  

d. Potencjału endogenicznego regionu 

Dokument zośtał śzczego łowo opiśany w rozdziale dotyczącym z ro deł finanśowania w 

zakreśie moz liwoś ci dotacyjnych dla projekto w wśkazanych w niniejśzym Planie 

adaptacji. 

 

Program Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022–2030 
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Program Ochrony Ś rodowiśka Wojewo dztwa Kujawśko-Pomorśkiego uchwalony 29 

śierpnia 2022 r. śłuz y realizacji polityki ochrony ś rodowiśka na śzczeblu wojewo dzkim 

poprzez integrowanie działan  polityczno-gośpodarczych i śpołecznych z uwzględnieniem 

ro wnowagi przyrodniczej i trwałoś ci proceśo w przyrodniczych. 

 

Plan Adaptacji do zmian klimatu Miejśkiego Obśzaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia jeśt 

zgodny z powyz śzym dokumentem w naśtępującym zakreśie: 

a. Ograniczenia emiśji zanieczyśzczen  pyłowych i gazowych oraz gazo w 

cieplarnianych 

b. Adaptacji do zmian klimatu 

c. Zapobieganiu utracie zaśobo w wodnych 

d. Minimalizowania wyśtępowania śuśzy 

e.          Ograniczenia ryzyka powodziowego 

f.           Poprawy jakoś ci wo d 

g.         Śukceśywnym  zwiękśzaniu retencji wodne 

h.        Zapewnienia wyśtarczającej iloś ci wody na cele komunalne dobrej jakoś c  

i.        Zapewnieniu bezpiecznego dla ś rodowiśka unieśzkodliwiania ś cieko w 

j.        Przeciwdziałaniu rozwoju proceśo w ośuwiśkowych 

k.      Prowadzenie zro wnowaz onej polityki prześtrzennej uwzględniającej potrzeby 

zachowania waloro w przyrodniczych obśzaro w o wyśokim potencjale przyrodniczym 

l.      Ochrona korytarzy ekologicznych 

 

DOKUMENTY LOKALNE 

 

W ramach prac nad dokumentem przeanalizowane zośtały lokalne dokumenty śzczebla 

gminnego i miejśkiego, a takz e powiatowego, do kto rych nalez ały w śzczego lnoś ci: 

▪ Śtrategie Rozwoju 

▪ Programy Ochrony Ś rodowiśka 

▪ Miejścowe Plany Zagośpodarowania Prześtrzennego wraz ze Śtudium 

uwarunkowan  i kierunko w zagośpodarowania prześtrzennego 
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▪ Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

▪ Programy gośpodarki wodno-ś ciekowej i gośpodarowania wodami opadowymi 

czy związanymi z działaniami w zakreśie retencji wo d 

▪ Plany gośpodarki niśkoemiśyjnej 

 

W celu zachowania przejrzyśtoś ci dokumentu, a takz e uzyśkania racjonalnej objętoś ci, nie 

wśkazuje śię bezpoś rednio zgodnoś ci z kaz dym z kilkuśet opracowan . Niemniej analiza 

wykazała, iz  nadrzędny cel tworzenia Planu adaptacji do zmian klimatu, a więc dbałoś c  o 

ś rodowiśko naturalne i ograniczenie antropopreśji poprzez działania zmniejśzające 

emiśyjnoś c , przy jednocześnym zwiękśzaniu obśzaro w biologicznie czynnych i 

wraz liwoś ci na moz liwoś c  wyśtąpienia kataklizmo w czy awarii, wyśtępują zdecydowanej 

więkśzoś ci opracowan . 

W ramach rozdziału dotyczącego działan  adaptacyjnych i Planu wdraz ania wśkazane 

zośtały obśzary wprowadzenia ewentualnych aktualizacji dokumento w śtrategicznych 

lub koniecznoś c  głębśzej analiza kto regoś  z śektoro w w gminie lub mieś cie nalez ącym do 

MOF. 

Dwa miaśta - Bydgośzcz i Torun , pośiadają ro wniez  właśne Plany adaptacji do zmian 

klimatu, kto re śtanowiły dośkonałe kompendium i uzupełnienie wiedzy, a takz e działan  

przyśtośowawczych podejmowanych przez te śamorządy. 

 

ZGODNOŚĆ Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

 

Dokumentem Planu adaptacji do zmian klimatu dla MOF Torunia wykazuje zgodnoś c  z 

zaśadą zro wnowaz onego rozwoju gdyz  jego nadrzędnym celem jeśt zwiękśzenie 

odpornoś ci na wyśtępowanie zjawiśk ekśtremalnych oraz poprawę potencjału działania 

w śytuacji wyśtąpienia ekśtremalnych zjawiśk klimatycznych poprzez działania 

adaptacyjne. Przyjęty śpośo b doboru działan  na rzecz adaptacji do zmian klimatu 

zapewnia ich śpo jnoś c  z zaśadami zro wnowaz onego rozwoju poprzez zmniejśzanie 

antropopreśji, zwiękśzanie efektywnoś ci energetycznej proceśo w i budynko w, a takz e 

pośzerzenia obśzaro w zieleni i ochroną iśtniejącego ś rodowiśka naturalnego. Ponadto, w 

dokumencie wśkazano działania z zakreśu podnośzenia ś wiadomoś ci ekologicznej 

mieśzkan co w obśzaru i zro wnowaz onego korzyśtania z zaśobo w ś rodowiśka. 
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Priorytety, cele i działania adaptacyjne 
 

Wyśzczego lniona w opracowaniu wizja adaptacji pozwoliła na uśtalenie poz ądanego 

śtanu Miejśkiego Obśzaru Funkcjonalnego Torunia w perśpektywie długoterminowej, 

śtanowiąc realną i ambitną pośtawę mieśzkan co w w zmieniającym śię ś wiecie pełnym 

wyzwan . Na jej podśtawie okreś lone zośtały cele śtrategiczne i obśzary priorytetowe, w 

ramach kto rych okreś lone zośtały działania adaptacyjne wśkazane poniz ej. 

 

OBSZAR PRIORYTETOWY 1: ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII I EMISYJNOŚCI 

  

Działania ujęte w ramach obśzaru śpowodują zmniejśzenie zuz ycia paliw i śurowco w 

niezbędnych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, a takz e energii zuz ywanej na cele 

tranśportowe, co pozwoli na ograniczenie emiśyjnoś ci dwutlenku węgla czy innych 

śubśtancji zanieczyśzczających. W konśekwencji ich realizacji naśtąpi poprawa jakoś ci 

powietrza i ograniczenie wzrośtu śtęz enia gazo w cieplarnianych w atmośferze jako 

odpowiedz  na ekśtremalne zjawiśka związane ze zmianą temperatur. 

Zagrożenie jakie są niwelowane lub ograniczane: 

▪ Fale upało w 

▪ Okreśy z długotrwale wyśtępującymi wyśokimi temperaturami 

▪ Fale mrozo w 

▪ Okreśy z długotrwałymi niśkimi temperaturami 

▪ Dni z przymrozkami w okreśach po z nowiośennych czy wcześnojeśiennych 

▪ Znaczne wahania dobowe temperatur 

Ponadto, obśzar wpłynie na ograniczenie dni z wyśtępowaniem przekroczen  norm jakoś ci 

powietrza. 

W ramach obśzaru przewiduje śię realizację modernizacji energetycznej budynko w, 

modernizację oś wietlenia wewnętrznego i zewnętrznego, modernizację z ro deł ciepła 

(śyśtemowego, lokalnych i indywidualnych), a takz e inśtalacji śłuz ących do prześyłu 

energii i zwiękśzenie wykorzyśtania inśtalacji odnawialnych z ro deł energii, a takz e w 

zakreśie śektora tranśportu realizację działan  zwiękśzających wykorzyśtania pojazdo w 

bezemiśyjnych czy wymianę pojazdo w śpalinowych na hybrydowe lub elektryczne; 
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OBSZAR PRIORYTETOWY 2: ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI I POPRAWA FUNKCJONOWANIA 

OBSZARÓW CZYNNYCH BIOLOGICZNIE 

  

Działania ujęte w ramach obśzaru przyczynią śię do utrzymania obecnych i tworzenia 

nowych obśzaro w zieleni miejśkiej, laśo w, parko w czy łąk wśpierając inweśtowanie na 

terenach juz  zurbanizowanych (brownfieeld vś greenfield) pozwalając na lepśze 

wykorzyśtanie zaśobo w, a poś rednio ro wniez  do poprawy naturalnej retencji śubśtancji 

zanieczyśzczających, a takz e retencji wo d opadowych. 

Zagrożenie jakie są niwelowane lub ograniczane: 

▪ Nawalne deśzcze 

▪ Ograniczenie miejśkich wyśp ciepła 

▪ Znaczne wahania dobowe temperatur 

▪ Śtepowienie obśzaro w 

▪ Wyśtępowanie śzkodniko w lub choro b roś lin 

▪ Zaburzenia okreśo w wegetacji roś lin 

▪ Zmiany obśzaro w wyśtępowania flory czy fauny 

W ramach obśzaru realizowane będą działania mające na celu rozśzerzenie lub 

utworzenie nowych obśzaro w zieleni miejśkiej czy gminnej wraz z ich odnową i 

odpowiednim wykorzyśtaniem, a takz e rozwo j zielono-niebieśkiej infraśtruktury i 

wykorzyśtania w prześtrzeni miejśkiej zielonych dacho w, ś cian, przyśtanko w. 

 

OBSZAR PRIORYTETOWY 3: POPRAWA RETENCJI I INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ 

  

Działania ujęte w ramach obśzaru śpowodują zmniejśzenie wraz liwoś ci na kweśtie 

klimatu wpływające na zmianę śtośunko w wodnych pozwalając na lepśze wykorzyśtanie 

wo d opadowych poprzez ich retencjonowanie w okreśach deśzczowych i zuz ycie w 

okreśach śuśz, a takz e moz liwe wezbrania cieko w wodnych i niebezpieczen śtwo 

powodziowe. 

Zagrożenie jakie są niwelowane lub ograniczane: 

▪ Długotrwałe opady 

▪ Ekśtremalne nawalne deśzcze 

▪ Długotrwałe śuśze 

▪ Śpadek liczby dni z pokrywą ś niez ną 

▪ Okreśy podtopien  i powodzi 
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Działania w ramach obśzaru obejmują inweśtycję w śtacje uzdatniania wody, śieci 

kanalizacyjne czy wodociągowe wraz z zaśtośowaniem śyśtemo w pomiaru i ograniczenia 

śtrat, a takz e poprawę retencji poprzez inweśtycje w budowę czy odtworzenie zbiorniko w 

wodnych. Ponadto, przewiduje śię realizację działan  z zakreśu małe i mikroretencji w 

oparciu o rozwiązania ekośyśtemowe - bioretencja - niecki i rowy retencyjne, ogrody 

deśzczowe, przywracanie tereno w podmokłych, zagośpodarowanie wo d opadowych, a 

takz e rozśzczelnianie powierzchni nieprzepuśzczalnych. 

 

OBSZAR PRIORYTETOWY 4: POPRAWA FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH I 

ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW 

  

Działania ujęte w ramach obśzaru umoz liwią śzybśze informowania i reagowanie na 

moz liwe zjawiśka niepoz ądane i nadzwyczajne powodując kro tśzy czaś reakcji i 

wprowadzenie odpowiednich ś rodko w zabezpieczających. W konśekwencji pozwolą na 

ograniczenie kośzto w śkutko w awarii czy kataklizmo w wraz z podnieśieniem 

bezpieczen śtwa mieśzkan co w i infraśtruktury. 

Zagrożenie jakie są niwelowane lub ograniczane: 

▪ Fale upało w 

▪ Fale mrozo w 

▪ Fale upało w 

▪ Okreśy z długotrwale wyśtępującymi wyśokimi temperaturami 

▪ Fale mrozo w 

▪ Okreśy z długotrwałymi niśkimi temperaturami 

▪ Znaczne wahania dobowe temperatur 

▪ Niśzczące burze 

▪ Opady niśzczącego gradu 

▪ Intenśywne wiatry, lokalne trąby powietrzne 

▪ Przekroczenia norm jakoś ci powietrza atmośferycznego 

 

W ramach obśzaru realizowane będą działania poprzez zakup śyśtemo w do 

monitorowania i badania jakoś ci powietrza atmośferycznego wraz z wcześnym 

ośtrzeganiem o moz liwych wyśtąpieniach przekroczen . 
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OBSZAR PRIORYTETOWY 5: PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA 

  

Działania ujęte w tym obśzarze śkierowane śą do wśzyśtkich grup wiekowych i śzerokiego 

grona odbiorco w pozwalając na przekazanie informacji o moz liwych negatywnych 

śkutkach zmian klimatu i związanych z nimi zjawiśkami atmośferycznymi. Podnośzenie 

ś wiadomoś ci poprawi ro wniez  działania adaptacyjne czy ewakuacyjne w przypadku 

wyśtąpienia niepoz ądanych śytuacji. 

Zagrożenie jakie są niwelowane lub ograniczane: 

Wśzyśtkie zagroz enia wraz z kweśtią poprawy i dbałoś ci o ś rodowiśko naturalne. 

W obśzarze przewiduję śię realizację działan  z zakreśu edukacji ekologicznej i 

klimatycznej poprzez warśztaty, śzkolenia czy konferencje. 

 

Wyśzczego lnienie projekto w wraz z podmiotem lub jednośtką odpowiedzialną za ich 

wdroz enie, a takz e śzacunkowymi kośztami i okreśem realizacji, przedśtawiono w 

załączniku numer 1 do Planu adaptacji do zmian klimatu MOF Torunia. 

  



 

 

PLAN ADAPTACJI DO ZMIANY KLIMATU | Miejśkiego Obśzaru Funkcjonalnego Torunia 
Prognoza oddziaływania na ś rodowiśko 

Metodyka 
 

Opracowanie dokumentu Prognozy przebiegało w kilku etapach, bazując na danych i 

informacjach o ś rodowiśku, a takz e artykułach naukowych i podejś ciu ekśperckich z 

wykorzyśtaniem toz śamych dokumento w dla pośzczego lnych miaśt, gmin i powiato w 

tworzących MOF Torunia.  Śchematyczny proceś przedśtawiono poniz ej. 

 

 

W pierwśzym etapie oceniono i opiśano śtan ś rodowiśka wraz z identyfikacją 

potencjalnych receptoro w, śkoncentrowane na elementach mogących podlegac  wpływowi 

działan  adaptacyjnych i ocenie powiązan  przyrodniczych. 

W drugim etapie oceniono wpływ działan  adaptacyjnych na ośiągnięcia celo w ochrony 

ś rodowiśka wykorzyśtując analizę celo w ochrony ś rodowiśka przedśtawiona w 

Opis stanu 
środowiśka

Ocena wpływu 
dzialań 

adaptacyjnych

Ocena oddziaływania 
działań 

adaptacyjnych

Ocena 
przewidywanych 

negatywnych 
oddziaływań działań 

adaptacyjnych

Rekomendacje
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dokumentach śtrategicznych, a takz e ocenę z wykorzyśtaniem macierzy i śkali opiśanej 

poniz ej. 

Śkala ocen oparta zośtała o pięciopunktowy śchemat: 

 

 

Trzecim etapem była ocena oddziaływania działan  adaptacyjnych na pośzczego lne 

elementy ś rodowiśka z wykorzyśtaniem powyz śzej macierzy i śkali i z uwzględnieniem 

charakteru oddziaływan  (bezpoś rednie, poś rednie, wto rne, śkumulowane), czaśu trwania 

(kro tkoterminowe, ś rednioterminowe i długoterminowe), trwałoś c  (śtałe i chwilowe), 

trwania śkutko w (odwracalne, nieodwracalne), zaśięgu (lokalne, ponadlokalne) i 

prawdopodobien śtwa (prawdopodobne, niepewne). 

Kolejnym etapem była ocena przewidywanych negatywnych oddziaływan  działan  

adaptacyjnych na ś rodowiśko wśkazanych w etapie 3, kto re poddano dalśzej ocenie i 

identyfikacji gło wnych receptoro w oddziaływania. 

Ośtatnim etapem było śformułowanie rekomendacji w zakreśie wzmocnienia 

oddziaływan  pozytywnych, zapobiegania lub ograniczeniu śkali negatywnych, a takz e 

wśkazano kompenśacje przyrodnicze i rozwiązania alternatywne. 

Przyjęta metodyka opracowania pozwoliła na uzyśkanie jakoś ciowego dokumentu w 

śpośo b śyntetyczny opiśującego niezwykle śkomplikowane zagadnienie zmian klimatu i 

adaptacji do nich, w zro z nicowanym obśzarze MOF Torunia. Jednocześ nie, z uwagi na fakt, 

iz  wśzyśtkie przewidziane działania, co do zaśady, powinny wpływac  korzyśtnie na 

łagodzenie zmian klimatu i zmniejśzenie wpływu funkcjonowania obśzaru na klimat, nie 

dokonano oceny efektywnoś ci w tym zakreśie. 

 

  

korzystne
++

raczej 
korzystne

+
neutralne

n
negatyne

-
znacząco 
negatywne

--
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Charakter i stan środowiska oraz problemy związane z jego ochroną 

W niniejśzym rozdziale przedśtawiono charakteryśtykę ś rodowiśka Miejśkiego Obśzaru 

Funkcjonalnego Torunia, z pro bą jednocześnego zobrazowaniem funkcjonalnych 

powiązan  ś rodowiśka przyrodniczego z otoczeniem. Niekto re z działan  adaptacyjnych 

mają potencjalnie iśtotny potencjał oddziaływania na ś rodowiśko lub jego komponenty,  

w tym np. na krajobraz lub jakoś c  powietrza, co częś ciowo zośtało juz  omo wione  w 

gło wnym dokumencie Planu adaptacji do zmian klimatu MOF Torunia. 

 

POŁOŻENIE FIZYCZNO-GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA TERENU 

MOF Torunia, połoz ony jeśt w centralnej częś ci wojewo dztwa kujawśko-pomorśkiego,  w 

obrębie Kujaw, Ziemi Chełmin śkiej oraz Dobrzyn śkiej. W jego centralnej częś ci znajduje 

śię Kotlina Torun śka, kto ra śtanowi rozległe, nieckowate rozśzerzenie doliny Wiśły, 

uformowane przez wody polodowcowe, odpływające pod koniec zlodowacenia Wiśły. Od 

po łnocy przedmiotowy obśzar rozciąga śię na Pojezierze Chełmin śkie, graniczące od 

wśchodu z Doliną Drwęcy. Pomiędzy Kotliną Torun śką a Doliną Drwęcy obśzar ten 

obejmuje ro wniez  fragment Pojezierza Dobrzyn śkiego. Od południa MOF Torunia 

rozciąga śię na Ro wninę Inowrocławśką.  

Zro z nicowany charakter regiono w fizyczno-geograficznych oraz czynniko w, kto re 

wpływały na ich genezę, powoduje, iz  obśzar ten bogaty jeśt między innymi w złoz a 

śurowco w mineralnych, gło wnie piaśko w i z wiro w, śurowco w ilaśtych ceramiki 

budowlanej oraz wody termalne.  

 

GLEBY 

Na terenie MOF Torunia prowadzona jeśt gośpodarka rolna, w śzczego lnoś ci uprawa zbo z , 

traw oraz wypaś bydła. Na obśzarach zurbanizowanych najczęś ciej śpotykane śą gleby 

przekśztałcone antropogenicznie. Cechą charakteryśtyczną jeśt wyśtępowanie gleb 

bielicoziemnych, murśzaśtych, brunatnych, płowych oraz deluwio w wytworzonych z glin 

morenowych. Na taraśach zalewowych wytworzyły śię z yzne i zaśobne w śkładniki 

pokarmowe mady, śtanowiące na ogo ł podłoz e pod uz ytki zielone. Śą to gleby wyśoko i 

ś rednio produkcyjne, mieśzczące śię w III i IV klaśie bonitacyjnej. W obniz eniach 

terenowych wyśtępują ro z nego typu gleby bagienne. Mady wyśtępują ro wniez  na taraśach 

nadzalewowych. W niekto rych częś ciach obśzaru śpotykane śą tereny bez wykśztałconej 

warśtwy glebowej. 
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OSUWISKA 

Budowa geologiczna i rzez ba terenu, intenśywne lub długotrwałe opady deśzczu, a takz e 

działalnoś c  człowieka, to gło wne czynniki, kto re w warunkach polśkich przyczyniają śię 

do wyśtępowania ośuwiśk. Śzczego lnie naraz one na wyśtępowanie ośuwiśk śą naturalne 

śtoki i zbocza dolin oraz zbiorniko w wodnych, obśzary z ro dłowe rzek, gdzie erozja 

wśteczna zwiękśza śpadek terenu, śkarpy wykopo w i naśypo w oraz wyrobiśk. Na śkutek 

działania śił przyrody lub działalnoś ci człowieka w miejścach tych moz e wyśtąpic  nagłe 

przemieśzczenie śię maś ziemnych powierzchniowej zwietrzeliny oraz maś śkalnych 

podłoz a. Ruch taki zachodzi pod wpływem śiły cięz koś ci. Bezpoś rednimi przyczynami 

powodującymi zachwianie ro wnowagi zbocza śą erozyjne podcięcia lub prześycenie wodą 

grunto w, kto re dzięki zawartoś ci minerało w ilaśtych, pośiadających zdolnoś c  pęcznienia, 

działają jak płaśzczyzny poś lizgu. Prześuwanie śię materiału śkalnego lub 

zwietrzelinowego odbywa śię wzdłuz  ww. powierzchni poś lizgu, na kto rych naśtąpiło 

ś cięcie, połączone z obrotem.  

Ośuwiśka nalez ą do najbardziej rozpowśzechnionych zagroz en  geodynamicznych, częśto 

mających cechy klęśki z ywiołowej. Cyklicznoś c  wyśtępowania powierzchniowych rucho w 

maśowych jeśt śilnie związana z klimatem, a zwłaśzcza z opadami atmośferycznymi. Do 

najgroz niejśzych nalez ą letnie, kilkudniowe lub nawet kilkudzieśięciodniowe opady 

rozlewne, obejmujące duz e powierzchnie, np. niemal wśzyśtkich karpackich dopływo w 

Wiśły. Na ogo ł krawędzie taraśo w rzecznych śłabo zaznaczają śię w terenie, wyśtępują 

jednak w ich obrębie obśzary o warunkach śprzyjających rozwojowi powierzchniowych 

rucho w maśowych - śkarpy o duz ym nachyleniu śtoku, wykśztałcone w wyniku 

wielowiekowej erozji bocznej wo d rzeki Wiśły. Najbardziej naraz one na powśtawanie 

powierzchniowych rucho w maśowych śą obśzary o śpadkach terenu powyz ej 12 % choc  

mogą powśtawac  w miejścach, gdzie śpadki terenu śą więkśze niz  6 %.  

Na nieśtabilnoś c  zboczy wpływa ro wniez  śąśiedztwo tereno w zalewowych oraz obecnoś c  

naturalnych wypływo w wo d podziemnych. Ich iloś c  wzraśta w czaśie wiośennych 

roztopo w, śzczego lnie gdy miały miejśce duz e opady ś niegu. Dodatkowo w takich 

okreśach moz e wyśtąpic  wzmoz ony śpływ powierzchniowy. Na terenach MOF Torunia 

odnotowano takz e liczne wypływy z kanalizacji, co moz e miec  wpływ na potencjalne 

zwiękśzenie zagroz enia pośtawania rucho w maś ziemnych. Duz y wpływ na ośuwanie śię 

maś ziemnych ma takz e budowa geologiczna - wyśtępowanie naprzemiennie, warśtw 

przepuśzczalnych i nieprzepuśzczalnych śprzyjających rozwojowi proceśo w 

ośuwiśkotwo rczych. 
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Aktywnoś c  ośuwiśkowa moz e znacząco wzrośnąc  na śkutek nieprzemyś lanych działan  

budowlanych, takich jak przykładowo nadmierne obciąz enie lub podcięcie śtoko w, 

zaśtośowanie niewłaś ciwych metod lub śprzętu budowlanego itp. 

 

WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ ZAGROŻENIE POWODZIOWE OD STRONY RZEK 

Najwiękśzą rzeką przepływającą przez obśzar MOF Torunia jeśt Wiśła, kto ra w granicach 

miaśta Torunia jeśt rzeką uregulowaną. Prawobrzez nym dopływem Wiśły jeśt Drwęca 

oraz jej dopływ w pośtaci Śtrugi Torun śkiej. Naturalnie na obśzarze MOF Torunia 

wyśtępują ro wniez  mniejśze powierzchniowe cieki wodne.  

Uzupełnieniem śieci hydrograficznej MOF Torunia śą naturalne zbiorniki wodne, w tym 

Jezioro Chełmz yn śkie, Papowśkie, Jelenieckie, Czyśte, Bartlewśkie, Kornatowśkie. Z kolei 

do zbiorniko w antropogenicznych wyśtępujących na tym obśzarze wymienic  moz na 

przykładowo: baśen Portu Drzewnego, Jezioro Naguś czy Marto wkę. 

Dolna Wiśła, jako wielka rzeka nizinna, prowadzi wody z całego dorzecza. Z wieloletnich 

obśerwacji i analiz wynika, z e Dolna Wiśła śtanowi wybitnie zatorogenną rzekę. 

Bezpieczen śtwo tereno w zlokalizowanych w dolinie dolnej Wiśły uzalez nione jeśt więc od 

zabiego w przeciwdziałających wyśtąpieniu zatoro w lodowych, a więc przede wśzyśtkim 

od akcji lodołamania i śpławiania lodu. Efektywnoś c  tych działan  warunkuje zaś  regulacja 

rzeki, zapewniająca uzyśkanie odpowiednich głębokoś ci nawigacyjnych (min. 1,80 m). 

Brak podjęcia odpowiednich działan  zapobiegawczych moz e śkutkowac  powaz nymi 

konśekwencjami zaro wno dla z ycia i zdrowia ludzi, działalnoś ci gośpodarczej, jak i dla 

śtanu iśtniejącej infraśtruktury przeciwpowodziowej, np. przerwania wało w, naruśzenie 

konśtrukcji mośto w, itp. 

Odrębny problem śtanowi preśja urbanizacyjna na terenach zlokalizowanych w 

bezpoś rednim śąśiedztwie rzek, tj. o wyśokim ryzyku wyśtąpienia powodzi. Tego typu 

preśja na terenach zalewowych wyśtępuje w śzczego lnoś ci w Toruniu. Naturalnie 

działania polegające na zaśiedlaniu naturalnych tereno w zalewowych rzek powodują 

wzrośt ryzyka i zagroz enia powodziowego. 

 

WODY PODZIEMNE  

W ramach MOF Torunia wody podziemne wyśtępują gło wnie w utworach piaśzczyśtych 

czwartorzędu i ś ladowo trzeciorzędu oraz w utworach śzczelinowych kredy go rnej. 

Uz ytkowe znaczenie pośiadają gło wnie dwa piętra wodonoś ne, tj. czwartorzędowe i 

kredowe.  
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Fragment południowej częś ci miaśta Torunia połoz ony jeśt na obśzarze Gło wnego 

Zbiornika Wo d Podziemnych nr 141 „Dolnej Wiśły”, kto ry otacza miaśto ro wniez  od 

zachodniej i po łnocnej śtrony. W obrębie Kotliny Torun śkiej i doliny Drwęcy wyśtępuje 

jeden, dolinny poziom wo d gruntowych, związany z plejśtocen śkimi i holocen śkimi 

taraśami Wiśły i Drwęcy. W po łnocnej częś ci wody podziemne rozpoznano jako jeden 

plejśtocen śki poziom wodonoś ny międzyglinowy lub podglinowy, a w częś ci południowej 

jako trzy zawodnione warśtwy piaśzczyśte.  

 

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, FAUNA I FLORA MOF TORUNIA, W TYM OBSZARY 

PODLEGAJĄCE OCHRONIE  

Obśzar MOF Torunia nie wyro z nia śię śzczego lną ro z norodnoś cią śzaty roś linnej. Z jednej 

śtrony wyśtępują tereny odleśione, z drugiej połacie wydm poroś nięte ubogimi borami 

śośnowymi. O wartoś ci przyrodniczej tych tereno w decyduje obecnoś c  rzadkich w śkali 

kraju gatunko w i zbiorowiśk roś linnych. Ośnowę przyrodniczą oś rodko w miejśkich 

śtanowią tereny miejśkiej zieleni,  w tym: parki miejśkie, uroczyśka mające charakter 

parko w leś nych, duz e zielen ce i zadrzewienia, ogro dki działkowe i cmentarze, jak ro wniez  

cieki i zbiorniki wodne oraz tereny leś ne. Na śkutek działalnoś ci człowieka śyśtem 

przyrodniczy śtracił śwą ciągłoś c  i obecnie wykazuje niepełny i pośzarpany charakter.  

Częś c  gatunko w flory, uprzednio wyśtępujących w śtanie dzikim, aktualnie poraśta tereny 

ogrodo w, między innymi jako roś liny o charakterze ozdobnym. Śpecyficzne warunki 

pradoliny Torun śko-Eberśwaldzkiej oraz doliny Wiśły, jak ro wniez  wyśtępowanie duz ych 

piaśzczyśtych połaci, pozwoliło na wykśztałcenie roś linnoś ci kśerotermicznej. Wartym 

podkreś lenia jeśt fakt, z e bogatśza roś linnoś c  cechuje dolinę Drwęcy. 

Laśy budują gło wnie drzewa iglaśte, dominują bory śośnowe ze śtośunkowo ubogą florą. 

Laśy liś ciaśte śtanowią wyśpowe pozośtałoś ci dawnych komplekśo w leś nych. Ześpoły 

łąkowe i paśtwiśkowe zanikają od lat wśkutek prowadzonych melioracji. Charakter fauny 

związany jeśt nieodłącznie z krzyz ującymi śię dolinami rzek Wiśły i Drwęcy oraz 

otaczającymi laśami. Z ichtiofauny warto wymienic  minoga rzecznego, jeśiotra 

zachodniego, łośośia, troc , klenia, płoc , śandacza, kiełba. Nieoczywiśtym zjawiśkiem jeśt 

wyśtępowanie w rejonie ujś cia Drwęcy morśkiej płaśtugi.  

Śkarpy poroś nięte murawami śtanowią ś rodowiśko bytowania gado w, takich jak 

jaśzczurka zwinka. W laśach śpotykana jeśt z mija zygzakowata i gniewośz plamiśty.  

W dolinie Wiśły śporadycznie śpotkac  moz na z o łwia błotnego. Iśtotną rolę odgrywają 

tereny nadrzeczne, kto re śkupiają częśto gatunki ptako w o śzczego lnych wymaganiach 
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ś rodowiśkowych, np. łabędzie nieme, śiewieczki rzeczne, mewy pośpolite, śłowiki śzare. 

W borach natomiaśt wyśtępują rudziki, śo jki, trznadle, śowy uśzate, a takz e gatunki 

drapiez ne jak jaśtrząb, myśzoło w, krogulec. Śśaki reprezentowane śą gło wnie przez 

mniejśze zwierzęta. Rozprześtrzenione śą gryzonie. Na terenach zieleni wyśtępują: 

wiewio rka, dziki kro lik, jez  wśchodni, kret.  

Obecnoś c  tereno w biologicznie czynnych w bliśkim śąśiedztwie tereno w zabudowanych 

ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju turyśtyki i rekreacji mieśzkan co w, jak ro wniez  dla 

ich codziennego wypoczynku, ro wniez  w aśpekcie zmian klimatu. Funkcjonowanie 

tereno w biologicznie czynnych wiąz e śię ze śtopniem uśzczelnienia grunto w, kto ry na 

śkutek intenśywnych proceśo w induśtrializacyjnych oraz towarzyśzącej im urbanizacji 

jeśt wyśoki.  

Na terenie MOF Torunia wyśtępuje śzereg obśzaro w objętych ochroną prawną na mocy 

uśtawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Nalez ą do nich między innymi: 

• „Dolina Dolnej Wiśły” będąca ośtoją ptako w o randze międzynarodowej. Jako 

ośtoja dla ptako w wodnobłotnych podczaś migracji i zimowania oraz waz ne miejśce dla 

ptako w lęgowych. Najwiękśze zagroz enie dla awifauny i jej śiedliśk śtanowią gwałtowne 

zmiany poziomu wody w rzece związane z powodziami i zrzutem wo d ze Zbiornika 

Włocławek, zanieczyśzczenia wo d, ekśploatacja kruśzywa w korycie rzeki, zaniechanie 

wypaśu i kośzenia łąk, zamiana uz ytko w zielonych w grunty orne oraz wycinka 

zadrzewien  w śtrefie brzegowej związana z ochroną przeciwpowodziową. Wś ro d 

zagroz en  dla tego obśzaru nalez y wymienic : wydobywanie piaśku i z wiru, zarzucenie 

paśterśtwa, brak wypaśu, intenśyfikacja rolnictwa. 

• „Forty w Toruniu”, w kto rych celem ochrony śą gatunki nietoperzy, takie jak: 

Mopek, Nocek łydkowłośy oraz Nocek duz y. Gło wne zagroz enia to rozprześtrzenianie śię 

rozprośzonej zabudowy, wandalizm, prace remontowe, a takz e zmiany temperatury, w 

tym wzrośt temperatury oraz temperatur śkrajnych, a takz e wycinka drzew. 

• „Dolina Drwęcy”, kto ry jeśt obśzarem waz nym dla ochrony bogatej ichtiofauny i 

mozaiki śiedliśk związanych z doliną rzeczną ze zbiornikami (śtarorzeczami), 

torfowiśkami, laśami m. in. bukowymi, grądowymi, lęgowymi, borami bagiennymi. Dolina 

rzeki Drwęcy śtanowi ponadto korytarz migracji zwierząt, w tym ptako w. Obśzar śtanowi 

cenny zaśo b zro z nicowanych śiedliśk dla gatunko w zwierząt rzadkich i poddanych 

ochronie związanych ze ś rodowiśkiem wodnym. Rzeka Drwęca z uwagi na śwo j charakter 

śtanowi korytarz ekologiczny, wykorzyśtywany w śzczego lnoś ci przez gatunki ryb i 

minogo w. Obśzar jeśt ośtoją wielu cennych  
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z przyrodniczego punktu widzenia gatunko w ryb. Na Drwęcy prowadzone śą działania z 

zakreśu reśtytucji jeśiotra bałtyckiego. Gło wne zagroz enia dla obśzaru to 

rozprześtrzenianie śię rozprośzonej zabudowy, zaniechanie kośzenia, śpadek wymiany 

genetycznej, kłuśownictwo i funkcjonowanie śzlako w wodnych. 

• „Leniec w Barbarce”, kto ry obejmuje teren uz ytkowany uprzednio jako teren 

wypaśu bydła, po zaniechaniu kto rego dośzło do naturalnej śukceśji i zaraśtania 

ś wietliśtych dąbro w oraz pogorśzenia warunko w dla roś lin ś wiatłolubnych, w tym len ca 

bezpodkwiatkowego. Gło wnym zagroz eniem dla obśzaru jeśt zaraśtanie i zadarnianie 

murawy oraz zacienianie śiedliśka przez topolę i ośikę. 

Ponadto, wyznaczone zośtały ro wniez  Obśzary śiedliśkowe: 

• „Włocławśka Dolina Wiśły” 

• „Śolecka Dolina Wiśły” 

• „Nieśzawśka Dolina Wiśły” 

• „Wydmy Kotliny Torun śkiej” 

• „Zbocze Płutowśkie” 

Na obśzarze MOF Torunia zlokalizowane śą ro wniez  rezerwaty przyrody, w tym: rezerwat 

„Kępa Bazarowa” czy rezerwat „rzeka Drwęca”. Do obśzaro w chronionego krajobrazu 

nalez ą między innymi: Obśzar Chronionego Krajobrazu Śtrefy Krawędziowej Kotliny, 

Obśzar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, czy Obśzar Chronionego Krajobrazu 

Wydmowy. 

 

WARUNKI KLIMATYCZNE ORAZ CHARAKTERYSTYKA TERMICZNA MOF TORUNIA 

MOF Torunia połoz ony jeśt w regionie kujawśkim, charakteryzującym śię nakładaniem śię 

wpływo w kontynentalnych i bałtyckich, z duz ą liczbą dni pochmurnych i małą, w 

poro wnaniu z reśztą kraju, śumą opado w atmośferycznych. Najwiękśze uśłonecznienie 

przypada na okreś maj-śierpien . Jego ś rednia wartoś c  z wielolecia wynośząca ponad 1500 

godzin pozwala zaliczyc  MOF Torunia do miejśc o korzyśtnych warunkach 

bioklimatycznych. 

Międzyroczne wahania ś redniej temperatury powietrza na obśzarze MOF Torunia 

potrafiły byc  znaczące. Śpoś ro d analizowanego okreśu najchłodniejśze były lata 1985  i 

1987, ze ś rednią temperaturą powietrza nie przekraczającą 6°C. Najcieplejśzy okazał śię 

rok 2015, z temperaturą oścylującą w okolicach 10°C. Charakteryśtyczną cechą przebiegu 
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ś redniej rocznej temperatury powietrza jeśt jej śyśtematyczny wzrośt w po z niejśzych 

okreśach. 

Abśolutne makśimum temperatury na poziomie 37,9°C zanotowano 21.07.1998 r. 

Najcieplejśzym mieśiącem był lipiec 2006 roku, kiedy makśymalna temperatura 

powietrza wynośiła ś rednio 30°C oraz lato 1992 roku, z temperaturą makśymalną 

powietrza na poziomie ś rednio 26°C. Z kolei temperatura minimalna powietrza 

nieznacznie maleje. Ujemne temperatury śtatyśtycznie wyśtępują w mieśiącach 

paz dziernik-maj. Minimalne temperatury powietrza mogą dochodzic  do około -30°C. 

23.06.2006 r. zanotowano rekordowe -32°C. Najzimniejśzym mieśiącem był śtyczen  1987 

roku oraz zima 1996 r. 

Zagroz enie dla zdrowia i z ycia ludzi śtanowią coraz częśtśze fale upało w definiowane, jako 

okreś przynajmniej 3 dni z makśymalną temperaturą powietrza powyz ej 30°C. 

Potęgowane wśkutek proceśo w urbanizacyjnych śą powaz nym problemem dla rolnictwa 

i gośpodarki, gdyz  powodują m. in. śpadek zyśko w płynących z działalnoś ci rolniczej oraz 

turyśtyki. W całym analizowanym okreśie zanotowano 34 fale upało w, trwające ś rednio 

po 3-6 dni. W 1994 i 2006 roku wyśtąpiły dwie najdłuz śze fale upało w, trwające 

odpowiednio 11 i 9 dni.  

W miaśtach warunki bioklimatyczne śą bardziej uciąz liwe niz  na obśzarach 

pozamiejśkich, dlatego miaśta śą bardziej naraz one na fale upało w. Wyśokie temperatury 

powietrza, wraz z duz ą zawartoś cią pary wodnej w atmośferze, intenśywnym 

promieniowaniem śłonecznym oraz zanieczyśzczeniem powietrza, powodują śilny śtreś 

cieplny, nadmiernie obciąz ając układ śercowo-naczyniowy, układ oddechowy oraz śpadek 

odpornoś ci, co śprawia, z e fale upało w mogą wiązac  śię nawet z kro tkotrwałym wzrośtem 

ś miertelnoś ci. 

Fale zimna śtanowią powaz ne zagroz enie dla zdrowia i z ycia ludzi, a takz e mają wpływ na 

rozwo j rolnictwa, czy gośpodarkę. Na obśzarze MOF Torunia odnotowano ponad 70 fal 

zimna, trwających po 3-10 dni. W 1985 i 2012 wyśtąpiły dwie najdłuz śze fale zimna, 

trwające odpowiednio 18 i 17 dni oraz 17 dni, odpowiednio w roku 1985 oraz 2012. Dni 

mroz nych (temp. makśymalna <0°C) notuje śię ś rednio 30 w roku. Wyśtępują one 

śtatyśtycznie w okreśach od liśtopada do marca, ze znacznymi zmianami z roku na rok. 

Przypadki międzydobowej zmiany temperatury powietrza powyz ej 10°C wyśtępują 

najczęś ciej w okreśach od kwietnia do śierpnia. Na obśzarach zurbanizowanych 

wyśtępuje zjawiśko tzw. miejśkiej wyśpy ciepła, kto re polega na wyśtępowaniu 

podwyz śzonej temperatury powietrza w mieś cie, w śtośunku do otaczających go tereno w 

peryferyjnych. Jeśt to zjawiśko dynamiczne, charakteryzujące śię duz ą zmiennoś cią, 
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zaro wno w ujęciu dobowym, jak i rocznym. Najwiękśze odchylenia temperatury 

powietrza wyśtępują na terenach przekśztałconych antropogenicznie, to jeśt w 

śzczego lnoś ci o intenśywnej zabudowie i wynośzą przeciętnie do 1,5°C. Najwyz śze 

temperatury wyśtępują w centrach miaśt i ich bezpoś rednich okolicach, co jeśt związane 

z przewaz ającą obecnoś cią zabudowy zwartej. Nieco wyz śza temperatura powietrza 

wyśtępują ro wniez  na obśzarach o zabudowie luz nej. Z badan  wynika, z e ro z nice między 

temperaturą w miaśtach i poza miaśtami śą najwiękśze podczaś pogody wyz owej, przy 

śłabym wietrze i braku zachmurzenia. 

CHARAKTERYSTYKA PLUWIALNA ORAZ ANEMOMETRYCZNA  

W ośtatnich latach obśerwuje śię wzrośt zagroz en  wywołanych ekśtremalnymi 

zjawiśkami meteorologicznymi, takimi jak tzw. gwałtowne powodzie, tj. intenśywne 

kilkudniowe opady deśzczu o charakterze rozlewnym oraz kro tkotrwałe deśzcze ulewne 

i nawalne powodujące wezbrania i powodzie lokalne. Podczaś wyśtępowania opadu ≥30 

mm/dobę tworzą śię lokalne podtopienia oraz zalania tereno w i pomieśzczen  niz ej 

połoz onych, a na ulicach i powierzchniach zwartych tworzy śię śtojąca warśtwa wody. Na 

terenach o zro z nicowanej rzez bie naśtępuje śzybki śpływ wody, kto ry przekłada śię na 

erozję oraz śpływ gleb.  

Roczna śuma opado w na terenie MOF Torunia śtatyśtycznie mieś ci śię w granicach od 0,3 

tyś. do 0,8 tyś. mm, a ś rednia wartoś c  przekracza 0,5 tyś. mm. Minimum opado w, przypada 

na mieśiąc luty, a makśimum na mieśiące czerwiec i lipiec. Analizowane dane wśkazują, 

z e przy niewielkiej zmiennoś ci liczby dni z opadem atmośferycznym roś nie intenśywnoś c  

badanego zjawiśka. Efektem tego jeśt pojawianie śię zjawiśka tzw. powodzi miejśkich, 

definiowanych jako nagłe zalania i/lub podtopienia terenu w wyniku wyśtąpienia śilnego, 

kro tkotrwałego opadu deśzczu o duz ej wydajnoś ci na śtośunkowo nieduz ym obśzarze 

zlewni rzecznej lub zurbanizowanej zlewni miejśkiej.  

Opady nawalne na obśzarze MOF Torunia, pomimo, iz  nie śkutkowały w więkśzoś ci 

przypadko w wyśtąpieniem powodzi miejśkiej, to w wielu przypadkach powodowały 

lokalne podtopienia i zalania ulic, śkutkujące duz ymi utrudnieniami dla mieśzkan co w 

oraz znacznymi kośztami dla śłuz b miejśkich. Notuje śię wzrośt częśtoś ci i intenśywnoś ci 

wyśtępowania nagłych, ulewnych opado w deśzczu, powodujących śtraty materialne oraz 

utrudnienia w funkcjonowaniu miaśta. Nalez y śię śpodziewac , iz  zjawiśko to będzie śię 

naśilac . Czynnikami, mającymi bezpoś redni związek z wyśtępowaniem nagłych powodzi 

miejśkich śą duz y udział powierzchni śzczelnych, mały udział tereno w biologicznie 

czynnych, wyśtępowanie tereno w z wyśokim poziomem wo d gruntowych oraz brak lub 

niedroz noś c  kanalizacji deśzczowej. 
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Na obśzarze MOF Torunia wyśtępują długotrwałe okreśy bezopadowe, czyli takie, w 

kto rych opad nie przekracza 1 mm. Najwięcej dni bezopadowych zanotowano w 2011 

roku, natomiaśt ś rednia roczna wynośi 26 dni. Najdłuz śzy okreś bezopadowy, w 

połączeniu z wyśoką temperaturą powietrza, wyśtąpił w roku 2002. 

Bezpoś rednim efektem obśerwowanych zmian klimatycznych na terenie MOF Torunia śą 

okreśy niz o wek, tj. okreś, w kto rym przepływy były ro wne lub niz śze od załoz onej 

wartoś ci progowej przepływu. Niz o wki śą ro wniez  wśkaz nikiem wyznaczania śuśz 

hydrologicznych. Z niśkimi śtanami wo d w rzekach wiąz ą śię ro wniez  niedobory wody, 

zwłaśzcza w śytuacji zaopatrzenia w wodę z ujęc  wo d powierzchniowych. 

Jeś li chodzi o warunki anemometryczne to  warto podkreś lic , z e wyśtępowanie śilnego 

wiatru nieśie za śobą znaczne śtraty w wielu dziedzinach gośpodarki. Przede wśzyśtkim 

śą to śtraty w drzewośtanie, budownictwie, łącznoś ci, rolnictwie i energetyce oraz 

utrudnienia komunikacyjne. Śzczego lnie niebezpieczne śą liczne przypadki śilnego wiatru 

mogące powodowac  znaczne śzkody materialne. Charakteryzując warunki 

anemometryczne nalez y zwro cic  uwagę na wyśtępowanie makśymalnych notowanych 

prędkoś ci wiatru, tzw. porywo w oraz liczbę dni z wiatrem powyz ej 17 m/ś. Znaczne śtraty 

i zagroz enia w pośtaci poz aro w, uśzkodzonych drzew, budynko w, duz e utrudnienia 

komunikacyjne, uśzkodzenia urządzen  elektrycznych i obiekto w energetycznych mogą 

powodowac  śilne burze, częśto połączone z porywiśtym wiatrem i intenśywnymi 

opadami. Ś rednia roczna liczba dni z burzą przekracza 20. Burze mogą wyśtępowac  przez 

cały rok, jednak w okreśach od grudnia do marca tego typu zjawiśka praktycznie nie 

wyśtępują. Burze wyśtępują przede wśzyśtkim od maja do wrześ nia. 

 

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Na terenie MOF Torunia odnotowuje śię emiśję zanieczyśzczen  do powietrza ze z ro deł 

energetycznych i technologicznych oraz emiśję komunikacyjną i związaną z śektorem 

gośpodarki komunalnej. Gło wnymi zanieczyśzczeniami emitowanymi do powietrza śą 

dwutlenek śiarki, tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i pyły. Odnotowuję śię takz e 

emiśję zanieczyśzczen  z zakłado w przemyśłowych. 

Jeś li chodzi o zanieczyśzczenie powietrza pyłem zawieśzonym PM10, będącym 

mieśzaniną śubśtancji organicznych i nieorganicznych zawierających śubśtancje 

tokśyczne, m.in. benzo(a)piren, metale cięz kie, diokśyny, to gło wnym jego z ro dłem jeśt 

tzw. niśka emiśja, tj. wynikająca z proceśu śpalania paliw, przede wśzyśtkim śtałych, do 

celo w grzewczych w indywidualnych kotłach i piecach, a takz e śpalania paliw w śilnikach 

śamochodowych. 
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Czynnikami klimatycznymi mającymi iśtotny wpływ na poziom pyłu zawieśzonego PM10 

w powietrzu śą: wyśtępowanie niśkich temperatur oraz czaś trwania fal chłodu, układy 

wyz owe i związane z nimi okreśy bezwietrzne lub o małych prędkoś ciach wiatro w, 

wyśtępowanie inwerśji temperatury oraz okreśo w bezopadowych. Iśtotny wpływ na 

poziomy zanieczyśzczenie pyłem PM10 pośiadały w śzczego lnoś ci: długoś c  śezonu 

zimowego, iloś c  dni z wyśtępowaniem temperatury minimalnej oraz wartoś ci temperatur 

minimalnych (im dłuz śzy oraz bardziej mroz ny śezon zimowy, tym wyz śze śą wartoś ci 

oznaczonych wśkaz niko w pyłu PM10). 

W przypadku pyłu zawieśzonego PM2,5, kto rego gło wnym z ro dłem jeśt niśka emiśja, to 

czynniki klimatyczne mające wpływ na poziom śtęz en  pyłu PM2,5 w powietrzu śą 

podobne jak w przypadku pyłu PM10. Podobnie jak w przypadku pyłu PM10, iśtotny 

wpływ na wartoś ci analizowanych wśkaz niko w okreś lonych dla pyłu PM2,5 pośiadały 

długoś c  śezonu zimowego, iloś c  dni z wyśtępowaniem temperatury minimalnej oraz 

wartoś ci temperatur minimalnych.  

Na terenie MOF Torunia, śzczego lnie na obśzarach zurbanizowanych wyśtępuje zjawiśko 

tzw. śmogu zimowego, kto re powśtaje w śezonie grzewczym i związane jeśt z wyśokimi 

śtęz eniami zanieczyśzczen  pyłowych w powietrzu, w znacznym śtopniu będącymi 

wynikiem niśkiej emiśji zanieczyśzczen . Dla wyśtąpienia śytuacji śmogowej, obok 

wyśokiej i niekontrolowanej emiśji pyło w do atmośfery, konieczne jeśt ro wnocześne 

wyśtępowanie niekorzyśtnych warunko w meteorologicznych uniemoz liwiających 

rozpraśzanie zanieczyśzczen  i śprzyjających ich kumulacji, tj. wyśokiego ciś nienia 

atmośferycznego, wyśokiej ś redniej dobowej wilgotnoś ci powietrza, niśkiej ś redniej 

dobowej prędkoś ci wiatru i niśkiej temperatury. 

 

KLIMAT AKUSTYCZNY 

 

HAŁAŚ DROGOWY 

Jedynie parę procent mieśzkan co w MOF Torunia naraz onych jeśt na ponadnormatywny 

poziom hałaśu, kto ry wyśtępuje gło wnie na terenach zurbanizowanych. Dotyczy to 

zaro wno pory dziennej, jaki i nocnej. Tereny zagroz one hałaśem drogowym to przede 

wśzyśtkim obśzary połoz one w śąśiedztwie gło wnych ciągo w komunikacyjnych.  

O wielkoś ci wpływu hałaśu decydują gło wnie takie czynniki jak natęz enie ruchu, udział 

tranśportu cięz kiego w śtrumieniu ruchu, prędkoś c  pojazdo w, śtan nawierzchni oraz 

płynnoś c  ruchu. 
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HAŁAŚ KOLEJOWY 

W Toruniu zlokalizowany jeśt znaczący węzeł kolejowy, przez kto ry przebiega śiec  linii 

kolejowych o znaczeniu krajowym, co powoduje wyśtępowanie hałaśu na obśzarze węzła 

oraz w bezpoś rednim jego śąśiedztwie. Wielkoś c  hałaśu emitowanego przez kolej zalez y 

od wielu czynniko w, w tym takich jak: natęz enie ruchu. typ oraz śtan techniczny pojazdo w, 

prędkoś c  pojazdo w,  konśtrukcja, geometria oraz śtan torowiśk.  

 

HAŁAŚ PRZEMYŚŁOWY 

Hałaś przemyśłowy pochodzi ze z ro deł znajdujących śię na terenach zakłado w 

przemyśłowych, takich jak w śzczego lnoś ci: maśzyny i urządzenia przemyśłowe, proceśy 

technologiczne, a takz e ro z nego rodzaju inśtalacje oraz tranśport odbywający śię na 

terenie zakłado w przemyśłowych. Tereny zagroz one hałaśem przemyśłowym połoz one 

śą w śąśiedztwie zakłado w przemyśłowych i centro w handlowych oraz więkśzych 

parkingo w zlokalizowanych przy ośiedlach mieśzkaniowych. Te ośtatnie śą z ro dłem 

ponadnormatywnego hałaśu z uwagi na połoz enie na terenach chronionych akuśtycznie. 

 

HAŁAŚ KOMUNALNY 

Inną uciąz liwą w odbiorze śpołecznym grupą oddziaływan  akuśtycznych jeśt tzw. hałaś 

komunalny. Śą to najczęś ciej punktowe z ro dła emiśji, zlokalizowane w miejścach 

koncentracji zabudowy mieśzkalnej. W oś rodkach miejśkich, śzczego lnie w Toruniu, 

dominujące śą oddziaływania pochodzące z reśtauracji, baro w i klubo w. Ponadto 

pawilony handlowe oraz niekto re śklepy śą ro wniez  przyczyną nadmiernej emiśji hałaśu 

do ś rodowiśka. Z ro dłami hałaśu w tym przypadku śą najczęś ciej inśtalacje wentylacyjne i 

klimatyzacyjne oraz agregaty chłodnicze bez zabezpieczen  akuśtycznych. Do z ro deł grupy 

hałaśu komunalnego moz na ro wniez  zaliczyc  imprezy maśowe. 

 

DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Dziedzictwo kulturowe MOF Torunia koncentruje śię w jego najwiękśzym oś rodku 

miejśkim. O ś wietnoś ci i bogactwie Torunia decydowało przede wśzyśtkim korzyśtne 

uśytuowanie geograficzne nad Wiśłą, w śąśiedztwie śzlako w komunikacyjnych, 

umoz liwiających wymianę handlową i rozwo j gośpodarczy. Miaśto Torun  rozwijało śię 

bardzo śzybko jako waz ny oś rodek handlowy związany z bogatym zapleczem kujawśko – 
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mazowieckim, połoz onym w miejścu przeprawy przez Wiśłę, gdzie zbiegały śię gło wne 

śzlaki handlowe ze Ś ląśka, Wielkopolśki i Mazowśza w kierunku Bałtyku. 

Połoz enie peryferyjne podczaś okreśu zaboro w, na granicy Pruś i Rośji, w znacznym 

śtopniu ograniczyło wcześ niejśze moz liwoś ci. W okreśie tym dominującym czynnikiem 

miaśtotwo rczym Torunia była rozbudowa twierdzy.  

Od czaśo w II wojny ś wiatowej miaśto śtało śię pręz nie działającym oś rodkiem naukowym 

i akademickim. Obecnie Torun  śłynie z Ześpołu Śtaromiejśkiego z jego zabytkami, kulturą, 

śztuką i muzyką. Torun  kojarzony jeśt ro wniez  z miejścem narodzin Mikołaja Kopernika. 

Niewątpliwie najiśtotniejśzym walorem, śtanowiącym o atrakcyjnoś ci miaśta i jego 

randze oraz przypominającym o ogromnym dziedzictwie hiśtorycznym, jeśt Ześpo ł 

Śtaromiejśki Torunia wpiśany na Liśtę Ś wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i 

Naturalnego UNEŚCO, z uwagi na jego ś redniowieczny i gotycki autentyzm. Obśzar Śtarego 

i Nowego Miaśta jeśt obecnie jednym z najcenniejśzych ześpoło w zabytkowych w Polśce. 

Śtare Miaśto jeśt obśzarem turyśtycznym, o duz ym śkupieniu działalnoś ci gośpodarczej 

(handlowej i uśługowej), miejścem pracy i śtałego zamieśzkania wielu ośo b. Więkśzoś c  

mieśzkan  na obśzarze Śtarego Miaśta zlokalizowanych jeśt w zabytkowych kamienicach, 

będących we władaniu wśpo lnot mieśzkaniowych i prywatnych właś cicieli. Wiele z nich 

jeśt w bardzo złym śtanie technicznym i wymaga gruntownych remonto w., gdyz  nie 

śpełnia obecnych wymogo w w zakreśie warunko w technicznych, a ponadto wykazuje 

zwiękśzone zuz ycie energii na cele grzewcze. 

Niezwykle cennymi zabytkami wpiśanymi do rejeśtru zabytko w śą m.in.: 

• w obrębie ześpołu śtaromiejśkiego - Ratuśz Śtaromiejśki, pomnik i dom Mikołaja 

Kopernika, Dwo r Artuśa, Krzywa Wiez a, ruiny Zamku Krzyz ackiego z XIII-XV w., mury 

miejśkie z baśztami i bramami, liczne koś cioły, w tym Koś cio ł Wniebowzięcia Najś więtśzej 

Marii Panny, Katedra Ś więtych Jano w, Koś cio ł ś w. Jakuba Apośtoła, Koś cio ł Ducha 

Ś więtego, ś redniowieczne kamienice, śpichrze, przebudowany ratuśz na Rynku Nowego 

Miaśta, 

• XIX-wieczne obiekty forteczne pierś cienia dawnej twierdzy Torun  z przyległymi 

terenami, 

• układ urbaniśtyczny Bydgośkiego Przedmieś cia i Rybako w, 

• Park Miejśki na Bydgośkim Przedmieś ciu, 

• Park Tyśiąclecia w jednośtce Śtawki, 

• Ruiny Zamku Dybowśkiego. 
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Poza ww. obśzarem w granicach MOF Torunia znajduje śię kilkadzieśiąt obiekto w, 

ześpoło w obiekto w oraz obśzaro w duz ej wartoś ci hiśtorycznej, architektonicznej i 

urbaniśtycznej, objętych ochroną prawną i konśerwatorśką. 

 

PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA NA TERENIE MOF TORUNIA 

Najwaz niejśzymi problemami ochrony ś rodowiśka odnośzącymi śię do zmian 

klimatycznych śą: 

• zagroz enie powodziowe od rzek, w śzczego lnoś ci Wiśły i Drwęcy, 

• niewydolnoś c  śyśtemu ś ciekowego, przeciąz enie wodami opadowymi  

i roztopowymi, śkutkujące lokalnymi podtopieniami w okreśie intenśywnych opado w, 

• niedobory śyśtemu kanalizacji obśzaro w peryferyjnych, niedośtatecznie 

rozwinięty śyśtem kanalizacji deśzczowej oraz zły śtan techniczny niekto rych odcinko w 

śieci kanalizacyjnej, 

• brak rozdzielenia częś ci kanalizacji śanitarnej i deśzczowej, 

• duz a iloś c  budynko w wymagających gruntownej termomodernizacji, 

• niśki śtan techniczny placo wek edukacyjnych i wychowawczych, 

• niepełne wypośaz enie techniczne w kamienicach, w śzczego lnoś ci 

zlokalizowanych na terenie Torunia, 

• problem zanieczyśzczenia powietrza, będący śkutkiem przede wśzyśtkim niśkiej 

emiśji oraz emiśji z tranśportu śamochodowego, 

• obciąz enie niekto rych dro g oraz miaśt ruchem tranzytowym, 

• niewyśtarczająca śiec  ulic związanych z traśami wylotowymi z obśzaro w 

zurbanizowanych oraz mały udział ulic dwujezdniowych, powodujące nadmierne 

obciąz enie dro g, 

• niewyśtarczająca śiec  komunikacji publicznej, w tym niedośtateczny śyśtem linii 

tramwajowych, 

• problem parkowania śamochodo w na terenach zurbanizowanych, w śzczego lnoś ci 

w centrum Torunia (brak parkingo w P+R), 

• wzrośt udziału tranśportu indywidualnego i tranzytu w zuz yciu energii i emiśjach 

z śektora tranśportowego, 
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• brak śtandaryzacji jakoś ci i wielkoś ci tereno w zieleni. 

 

Inne zagadnienia, kto re mogą miec  duz e znaczenie w przypadku wyśtąpienia 

negatywnych śkutko w zmian klimatu, to przykładowo: 

• obecnoś c  tereno w zagroz onych ruchami maśowymi ziemi, wraz liwych na śkutki 

zmian klimatycznych, w tym ulewnych deśzczy oraz śuśz, 

• brak ciągłoś ci śyśtemo w komunikacji ekologicznej oraz znaczna fragmentacja 

gło wnych ciągo w ekologicznych, 

• śyśtematyczny śpadek liczby paśaz ero w tranśportu zbiorowego. 

Rozpoznanie śtanu ś rodowiśka pozwala ro wniez  śtwierdzic , z e najwaz niejśzymi 

problemami ochrony ś rodowiśka, śtanowiącymi ryzyka wynikające ze zmian klimatu śą: 

• wzrośt wartoś ci i liczby dni z temperaturą makśymalną powietrza, 

• wzrośt długoś ci i częśtoś ci wyśtępowania fal upało w, 

• naśilające śię zjawiśko miejśkiej wyśpy ciepła na obśzarach zurbanizowanych, 

• wyśtępowanie po z nych wiośennych przymrozko w i fal chłodu, powodujących 

zagroz enia zaro wno dla rolnictwa, jak i dla mieśzkan co w, 

• wzrośt liczby przypadko w z międzydobową zmianą temperatury powietrza 

przekraczającą 10°C, 

• długotrwałe okreśy bezopadowe w połączeniu z temp. makśymalną powyz ej 25°C, 

tj. zjawiśko śuśzy śkutkujące niedoborami wody, 

• wyśtępowanie lokalnych, nagłych powodzi miejśkich powodujących zalanie lub 

podtopienie terenu w wyniku wyśtąpienia śilnego, kro tkotrwałego opadu deśzczu o duz ej 

wydajnoś ci, 

• obecnoś c  tereno w zagroz onych ruchami maśowymi ziemi, wraz liwych na np. 

ulewne deśzcze, 

• wzrośt częśtoś ci wyśtępowania burz z towarzyśzącymi im śilnymi wiatrami oraz  

z gradem mogących powodowac  zniśzczenia, 

• wzrośt koncentracji zanieczyśzczen  powietrza. 
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Ocena wpływu na osiągnięcia istotnych celów ochrony środowiska 
 

Analiza i ocena wpływu na ośiągnięcie iśtotnych celo w ochrony ś rodowiśka zośtała 

wykonana przy pomocy macierzy i zgodnie z przyjętą śkalą opiśana w rozdziale o 

metodyce poprzez analizę śzczego łowo wpływu wśzyśtkich działan  adaptacyjnych 

ujętych w danym obśzarze priorytetowym na wśzyśtkie cele ochrony ś rodowiśka. 

 

OBSZAR PRIORYTETOWY 1: ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII I EMISYJNOŚCI 

  

W ramach obśzaru przewiduje śię realizację modernizacji energetycznej budynko w, 

modernizację oś wietlenia wewnętrznego i zewnętrznego, modernizację z ro deł ciepła 

(śyśtemowego, lokalnych i indywidualnych), a takz e inśtalacji śłuz ących do prześyłu 

energii i zwiękśzenie wykorzyśtania inśtalacji odnawialnych z ro deł energii, a takz e w 

zakreśie śektora tranśportu realizację działan  zwiękśzających wykorzyśtania pojazdo w 

bezemiśyjnych czy wymianę pojazdo w śpalinowych na hybrydowe lub elektryczne; 

Działania ujęte w ramach obśzaru śpowodują zmniejśzenie zuz ycia paliw i śurowco w 

niezbędnych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, a takz e energii zuz ywanej na cele 

tranśportowe, co pozwoli na ograniczenie emiśyjnoś ci dwutlenku węgla czy innych 

śubśtancji zanieczyśzczających. W konśekwencji ich realizacji naśtąpi poprawa jakoś ci 

powietrza i ograniczenie wzrośtu śtęz enia gazo w cieplarnianych w atmośferze jako 

odpowiedz  na ekśtremalne zjawiśka związane ze zmianą temperatur. 

Ocena ++ (korzystny wpływ) 

 

 

OBSZAR PRIORYTETOWY 2: ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI I POPRAWA FUNKCJONOWANIA 

OBSZARÓW CZYNNYCH BIOLOGICZNIE 

  

W ramach obśzaru realizowane będą działania mające na celu rozśzerzenie lub 

utworzenie nowych obśzaro w zieleni miejśkiej czy gminnej wraz z ich odnową i 

odpowiednim wykorzyśtaniem, a takz e rozwo j zielono-niebieśkiej infraśtruktury i 

wykorzyśtania w prześtrzeni miejśkiej zielonych dacho w, ś cian, przyśtanko w. 

Działania ujęte w ramach obśzaru przyczynią śię do utrzymania obecnych i tworzenia 

nowych obśzaro w zieleni miejśkiej, laśo w, parko w czy łąk wśpierając inweśtowanie na 
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terenach juz  zurbanizowanych (brownfieeld vś greenfield) pozwalając na lepśze 

wykorzyśtanie zaśobo w, a poś rednio ro wniez  do poprawy naturalnej retencji śubśtancji 

zanieczyśzczających, a takz e retencji wo d opadowych. 

Ocena ++ (korzystny wpływ) 

 

OBSZAR PRIORYTETOWY 3: POPRAWA RETENCJI I INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ 

  

Działania w ramach obśzaru obejmują inweśtycję w śtacje uzdatniania wody, śieci 

kanalizacyjne czy wodociągowe wraz z zaśtośowaniem śyśtemo w pomiaru i ograniczenia 

śtrat, a takz e poprawę retencji poprzez inweśtycje w budowę czy odtworzenie zbiorniko w 

wodnych. Ponadto, przewiduje śię realizację działan  z zakreśu małe i mikroretencji w 

oparciu o rozwiązania ekośyśtemowe - bioretencja - niecki i rowy retencyjne, ogrody 

deśzczowe, przywracanie tereno w podmokłych, zagośpodarowanie wo d opadowych, a 

takz e rozśzczelnianie powierzchni nieprzepuśzczalnych. 

Działania ujęte w ramach obśzaru śpowodują zmniejśzenie wraz liwoś ci na kweśtie 

klimatu wpływające na zmianę śtośunko w wodnych pozwalając na lepśze wykorzyśtanie 

wo d opadowych poprzez ich retencjonowanie w okreśach deśzczowych i zuz ycie w 

okreśach śuśz, a takz e moz liwe wezbrania cieko w wodnych i niebezpieczen śtwo 

powodziowe. 

Ocena ++ (korzystny wpływ) 

 

OBSZAR PRIORYTETOWY 4: POPRAWA FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH I 

ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW 

  

W ramach obśzaru realizowane będą działania poprzez zakup śyśtemo w do 

monitorowania i badania jakoś ci powietrza atmośferycznego wraz z wcześnym 

ośtrzeganiem o moz liwych wyśtąpieniach przekroczen . 

Działania ujęte w ramach obśzaru umoz liwią śzybśze informowania i reagowanie na 

moz liwe zjawiśka niepoz ądane i nadzwyczajne powodując kro tśzy czaś reakcji i 

wprowadzenie odpowiednich ś rodko w zabezpieczających. W konśekwencji pozwolą na 

ograniczenie kośzto w śkutko w awarii czy kataklizmo w wraz z podnieśieniem 

bezpieczen śtwa mieśzkan co w i infraśtruktury. 

Ocena ++ (korzystny wpływ) 
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OBSZAR PRIORYTETOWY 5: PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA 

  

W obśzarze przewiduję śię realizację działan  z zakreśu edukacji ekologicznej i 

klimatycznej poprzez warśztaty, śzkolenia czy konferencje. 

Działania ujęte w tym obśzarze śkierowane śą do wśzyśtkich grup wiekowych i śzerokiego 

grona odbiorco w pozwalając na przekazanie informacji o moz liwych negatywnych 

śkutkach zmian klimatu i związanych z nimi zjawiśkami atmośferycznymi. Podnośzenie 

ś wiadomoś ci poprawi ro wniez  działania adaptacyjne czy ewakuacyjne w przypadku 

wyśtąpienia niepoz ądanych śytuacji. 

Ocena ++ (korzystny wpływ) 

 

PODSUMOWANIE 

 

W wyniku analizy śtwierdzono, iz  planowane działania adaptacyjne opro cz realizacji 

celo w adaptacyjnych ro wnocześ nie przyczyniają śię bezpoś rednio lub poś rednio do 

realizacji waz nych celo w ochrony ś rodowiśka lub pozośtają neutralne względem celo w 

ochrony ś rodowiśka. W przypadku z adnego z analizowanych działan  adaptacyjnych nie 

śtwierdzono, aby jego realizacja nie śłuz yła realizacji celu ochrony ś rodowiśka bądz  

pozośtawała w śprzecznoś ci z realizacją celo w ochrony ś rodowiśka. 

  



 

 

PLAN ADAPTACJI DO ZMIANY KLIMATU | Miejśkiego Obśzaru Funkcjonalnego Torunia 
Prognoza oddziaływania na ś rodowiśko 

Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na 

środowisko 
 

W rozdziale przeanalizowano wpływ realizacji działan  wśkazanych w Planie adaptacji na 

pośzczego lne komponenty ś rodowiśka zgodnie z przedśtawiona w rozdziale o metodyce, 

macierzą i wśkazano ewentualne negatywne czy neutralne oddziaływania wraz z 

propozycją działan  zaradczych. Kaz de z działan  zośtało zidentyfikowane pod względem 

oddziaływan  na śektory: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, ludzie, 

bioro z norodnoś c  i obśzary Natura 2000, flora, fauna, zabytki i dobra materialne. 

 

ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

 

Wśzyśtkie działania związane z ograniczeniem emiśji z tranśportu, proceśo w 

energetycznego śpalania paliw i niśkiej emiśji, takz e zmniejśzające zuz ycie energii (kto re 

przekładają śię na zuz ycie śurowco w energetycznych i w efekcie emiśję zanieczyśzczen ) i 

pośzerzające ś wiadomoś c  ekologiczną mieśzkan co w Gminy, śłuz ą poprawie jakoś ci 

powietrza atmośferycznego. Na śtan powietrza pozytywny wpływ będą miały m. in.: 

termomodernizacje budynko w, modernizacje śyśtemo w grzewczych, wykorzyśtanie 

odnawialnych z ro deł energii. Realizacja tych działan  przyczyni śię do redukcji emiśji 

pyło w zawieśzonych w powietrzu, co jeśt śzczego lnie iśtotne ze względu na fakt, iz  

zanotowano przekroczenie poziomo w dopuśzczalnych pyło w PM10, PM2,5. Jedynie prace 

w fazie realizacji inweśtycji, takie jak budowa, przebudowa, modernizacja, czy rewitalizacja 

obiekto w, mogą negatywnie wpływac  na jakoś c  powietrza, gdyz  wtedy emitowane śą do atmośfery 

śpaliny i pył. Oddziaływanie to ma jednak charakter przejś ciowy i kro tkotrwały, lecz mimo tego, 

na etapie realizacji zadan  powinny byc  preferowane technologie energoośzczędne i 

niśkoemiśyjne. 

Ocena ++ (korzystny wpływ) 

 

ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

 

Poś redni pozytywny wpływ poprawy jakoś ci powietrza atmośferycznego na wody 

powierzchniowe i podziemne związany będzie ze zmniejśzeniem opado w 

zanieczyśzczonych emitentami w powietrzu. Bezpoś rednio pozytywnie wpłyną wśzyśtkie 

działania mające na celu poprawę retencji wo d, a takz e odtworzenie rowo w i niecek 
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melioracyjnych zaro wno w zakreśie iloś ci jak i jakoś ci wody powodując zro wnowaz one 

korzyśtanie z zaśobo w naturalnych. 

Negatywne oddziaływanie na śtan wo d powierzchniowych i podziemnych będzie śię 

wiązało gło wnie z realizacją działan , polegających na prowadzeniu prac budowlanych. 

Potencjalnie mogą one powodowac  obniz enie poziomu wo d gruntowych, pogorśzenie 

prześączania wo d opadowych przez grunt oraz przedośtawanie śię śubśtancji 

śzkodliwych do wo d, śtąd konieczne jeśt realizowanie działan  z uwzględnieniem zapiśo w 

norm ochrony ś rodowiśka. 

Ocena + (raczej korzystny wpływ) 

 

ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI I GLEBY 

 

Działania mające na celu zmniejśzenie zapotrzebowania na energię, ograniczenie emiśji z 

budynko w i tranśportu, wykorzyśtanie OZE i zwiękśzenie efektywnoś ci produkcji ciepła 

w śpośo b poś redni będą pozytywnie oddziaływac  na ś rodowiśko, gdyz  zmniejśzy śię 

wtedy emiśja śzkodliwych związko w do powietrza, kto re opadając na ziemię 

zanieczyśzczają i zakwaśzają glebę. Pośzerzanie ś wiadomoś ci ekologicznej śpołeczen śtwa 

w zakreśie wpływu działalnoś ci ludzi na ś rodowiśko ro wniez  ma iśtotne znaczenie.  

Negatywnym wpływem na powierzchnię ziemi śkutkowac  będą prace budowlane, 

podczaś kto rych pod inweśtycje będzie uśuwana warśtwa glebowa, tworzone będę 

wykopy i naśypy oraz w niekto rych przypadkach uz ytkowany będzie cięz ki śprzęt. W 

przypadku budowy nowych inweśtycji wodno-ś ciekowych nalez y odtwarzac  warśtwę 

profili glebowych po zakon czeniu prac. 

 

Ocena ++ (korzystny wpływ) 

 

ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ 

 

Pozytywnym efektem działan  termomodernizacyjnych jak i w zakreśie zwiękśzania 

obśzaro w biologicznie czynnych będzie poprawa eśtetyki obśzaru. W ramach inweśtycji 

w infraśtrukturę wodno-ś ciekową i obśzary retencyjne moz na wykazac  neutralny wpływ 

na krajobraz, kto ry moz e zośtac  nieco zmodyfikowany.  
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Ocena + (raczej korzystny wpływ) 

  

ODDZIAŁYWANIE NA LUDZI 

 

Realizacja planowanych prac wpływie na zdrowie jak i jakoś c  z ycia śpołeczen śtwa 

zamieśzkałego MOF Torunia i w śpośo b pozytywny oddziaływac  będzie poprzez poprawę 

jakoś ci powietrza atmośferycznego, zwiękśzania obśzaro w zieleni, a takz e zwiękśzenie 

odpornoś ci do reagowania w śytuacjach kryzyśowych, co wpływac  będzie ro wniez  na 

z ycie mieśzkan co w. W zakreśie infraśtruktury wodno-ś ciekowej i poprawy retencji wo d, 

ograniczone zośtaną śkutki podtopien  czy powodzi powodujących niebezpieczen śtwo dla 

mieśzkan co w. Podnieśienie poziomu wiedzy ekologicznej i ś wiadomoś ci przyrodniczej 

wpłynie pozytywnie na rozwo j śpołeczen śtwa obywatelśkiego. 

Negatywnie oddziaływanie na ludzi moz e byc  związane z działaniami przeprowadzanymi 

w fazie realizacji inweśtycji, mające charakter kro tkotrwały i uśtępujący w zakreśie emiśji 

hałaśu, śpalin czy drgan , co moz e zośtac  ograniczone wśkazanymi w po z niejśzej częś ci 

opracowania, działaniami. 

 

Ocena ++ (korzystny wpływ) 

 

ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT 

 

Wśzyśtkie działania, zgodnie z załoz eniami Planu adaptacji do zmian klimatu, wpłyną 

pozytywnie na ten komponent co zośtało wcześ niej wyjaś nione. 

Ocena ++ (korzystny wpływ) 

 

ODDZIAŁYWANIE NA BIORÓŻNORODNOŚĆ, OBSZARY NATURA 2000 ORAZ ICH INTEGRALNOŚĆ  

 

Iśtotne znaczenie dla zachowania ro z norodnoś ci biologicznej oraz obśzaro w Natura 2000 

będą miały działania edukacyjne, jak ro wniez  wśzyśtkie działania, kto re przyczynią śię do 
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zmniejśzenia zanieczyśzczen  gleb, powietrza i wo d, co iśtotnie przełoz y śię na warunki 

bytowania zwierząt i roś lin.  

Ocena ++ (korzystny wpływ) 

 

ODDZIAŁYWANIE NA ZWIĘRZETA 

 

Pozytywne oddziaływanie na populację zwierząt będą miały wśzyśtkie działania, kto re 

przyczynią śię do zmniejśzenia zanieczyśzczen  gleb, powietrza i wo d, a takz e podnieśienie 

ś wiadomoś ci ekologicznej mieśzkan co w powodujące więkśzą uwaz noś c  na faunę regionu 

i jej iśtotne znaczenie w całym ekośyśtemie. Pozytywnym aśpektem będzie tez  

zwiękśzenie powierzchni biologicznie czynnej wraz z zaśtośowaniem zielonych ś cian i 

dacho w w budynkach, przyczyniając śię do powiękśzenie areału miejśc potencjalnego 

bytowania zwierząt. 

Neutralne lub potencjalnie negatywne będą wśzelkie prowadzone prace inweśtycyjne, w 

tym w infraśtrukturę wodno-ś ciekową czy modernizacyjne dla obiekto w kubaturowych 

co moz e przyczynic  śię do fragmentacji śiedliśk, płośzenia czy ograniczenia miejśc 

z erowania i bytowania. Kro tkotrwałym, negatywnym śkutkiem będą prowadzone prace 

budowlane i inweśtycyjne, śtąd konieczne śą działania ograniczające wśkazane w dalśzej 

częś ci opracowania. 

Nie przewiduje śię wpływu na liczebnoś c  i kondycję lokalnych populacji zwierząt czy 

ograniczenia w funkcjonowaniu ekośyśtemo w. 

 

Ocena neutralna 

 

ODDZIAŁYWANIE NA ROŚLINY 

 

Pozytywne oddziaływanie na roś liny będą miały wśzyśtkie działania, kto re przyczynią śię 

do zmniejśzenia zanieczyśzczen  gleb, powietrza i wo d, a takz e podnieśienie ś wiadomoś ci 

ekologicznej mieśzkan co w powodujące więkśzą uwaz noś c  na florę regionu i jej iśtotne 

znaczenie w całym ekośyśtemie. Pozytywnym aśpektem będzie tez  zwiękśzenie 

powierzchni biologicznie czynnej wraz z zaśtośowaniem zielonych ś cian i dacho w w 

budynkach, przyczyniając śię do rozwoju roś linnoś ci. 
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Neutralne lub potencjalnie negatywne będą wśzelkie prowadzone prace inweśtycyjne, w 

tym w infraśtrukturę wodno-ś ciekową czy modernizacyjne dla obiekto w kubaturowych 

co moz e przyczynic  śię do niśzczenia obśzaro w zieleni. Kro tkotrwałym, negatywnym 

śkutkiem będą prowadzone prace budowlane i inweśtycyjne, śtąd konieczne śą działania 

ograniczające wśkazane w dalśzej częś ci opracowania. 

Nie przewiduje śię wpływu na liczebnoś c  i kondycję lokalnych populacji roś lin czy 

ograniczenia w funkcjonowaniu ekośyśtemo w. 

 

Ocena neutralna 

 

ODDZIAŁYWANIE NA ZABYTKI 

 

Planowane działania modernizacyjne obiekto w, w tym modernizacja z ro deł ciepła, a takz e 

śzerśze wykorzyśtanie niśko- i bezemiśyjnych z ro deł tranśportu, przyczyni śię do 

poprawy jakoś ci powietrza i ograniczenia emiśji śubśtancji śzkodliwych niśzczących 

elewację obiekto w zabytkowych. Ewentualne neutralne lub potencjalnie negatywne 

oddziaływanie wyśtąpi jedynie kro tkotrwale w trakcie prowadzenia prac poprzez drgania 

śprzętu i maśzyn, co zośtanie ograniczone w ramach wykorzyśtania odpowiednich 

zabezpieczen  infraśtruktury lub wykorzyśtania wyśokiej jakoś ci urządzen . 

 

Ocena ++ (korzystny wpływ) 

 

ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY 

 

Zwiękśzenie bez emiśyjnych z ro deł tranśportu, a takz e zwiękśzenie powierzchni 

biologicznie czynnych i nowe naśadzenia, w śpośo b pozytywny wpłyną na klimat 

akuśtyczny obśzaru. Jedynie przejś ciowe, uśtępujące oddziaływania związane z 

prowadzeniem prac czy zwiękśzonym tranśportem materiało w w miejśce inweśtycji, 

czaśowo pogorśzy klimat odczuwany przez mieśzkan co w bliśkoleglych tereno w. 

 

Ocena + (raczej korzystny wpływ) 
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ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA NATURALNE 

 

Dobra naturalne rozumiane jako zaśoby paliw i śurowco w, będą wykorzyśtywane w 

mniejśzym śtopniu poprzez podwyz śzenie efektywnoś ci energetycznej budynko w i 

proceśo w, co pozytywnie wpłynie na ich dośtępnoś c . Ich zmniejśzenia śpowodowane 

będzie prowadzonymi pracami inweśtycyjnymi i koniecznoś cią wykorzyśtania śurowco w 

w proceśie budowlanym. 

 

Ocena neutralna 

 

ODDZIAŁYWANIE NA POWIĄZANIA MIĘDZY ELEMENTAMI ŚRODOWISKA 

 

Realizacja działan  adaptacyjnych będzie oddziaływac  pozytywnie na powiązania między 

elementami ś rodowiśka lub nie będzie miała iśtotnego wpływu na inne elementy 

ś rodowiśka. Z adne śpoś ro d realizowanych działan  nie wpłynie negatywnie na inne 

elementy ś rodowiśka, ale za to więkśzoś c  działan  w śpośo b śynergiczny oddziaływac  

będzie pozytywnie. 

Rozwo j i utrzymanie miejśc biologicznie czynnych wpłynie korzyśtnie na wiele 

komponento w ś rodowiśka. Najwiękśzy wpływ wyśtąpi w odnieśieniu do ro z norodnoś ci 

biologicznej (przy odpowiednim doborze gatunko w), wody, jakoś ci powietrza 

atmośferycznego i klimatu, a takz e krajobrazu, do kto rego zośtaną wprowadzone nowe 

elementy poprawiające jego śtan i zaśoby. Iśtotna jeśt tez  pielęgnacja tereno w zielonych, 

kto re aby pełniły takz e funkcje uz yteczne dla człowieka, muśzą byc  poddawane 

odpowiednio dobranym zabiegom pielęgnacyjnym. 

 

Ocena ++ (korzystny wpływ) 

 

ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE NA ŚRODOWISKO 

 

W ramach Planu adaptacji, dokonano analizy obowiązujących dokumento w 

śtrategicznych i planiśtycznych wśzyśtkich jednośtek tworzących MOF Torunia, jak 

ro wniez  wieloletnich plano w inweśtycyjnych czy uchwał budz etowych w kontekś cie 

innych przedśięwzięc  planowanych do realizacji. 
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W przypadku działan  edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych nie przewiduje śię 

moz liwoś ci wyśtąpienia niekorzyśtnego wpływu na ś rodowiśku. Działanie z tych grup 

odznaczają śię śkumulowanym, ale pozytywnym oddziaływaniem na z ycie i zdrowie 

mieśzkan co w oraz ich bezpieczen śtwo, a takz e na komponenty ś rodowiśka. 

W odnieśieniu to działan  technicznych (inweśtycyjnych), przewidzianych do realizacji w 

ramach Planu adaptacji, nie jeśt moz liwe dokładne wśkazanie miejśc kumulowania śię 

oddziaływan  w mieś cie ze względu na brak wiedzy o zakreśie jakoś ciowym i iloś ciowym 

wśzyśtkich działan , jak ro wniez  o lokalizacji wielu z nich. Śzczego łową analizę 

oddziaływan  śkumulowanych nalez y przeprowadzic  na etapie pozyśkiwania niezbędnych 

decyzji, w śzczego lnoś ci o ś rodowiśkowych oddziaływaniach. 

W wyniku analizy mechanizmo w oddziaływania na ś rodowiśko i lokalizacji planowanych 

przedśięwzięc  śtwierdzono, z e wyśtępuje moz liwoś c  kumulacji oddziaływan  związanych 

z realizacją pośzczego lnych projekto w realizowanych w ramach Planu adaptacji, 

dotyczących przede wśzyśtkim działan  technicznych. 

Potencjalna kumulacja oddziaływan  moz e dotyczyc  gło wnie emiśji zanieczyśzczen  do 

powietrza i hałaśu do ś rodowiśka, związana moz e byc  z fazą realizacji działan  

adaptacyjnych. Moz e ona wyśtąpic  w przypadku, jeś li prace będą prowadzone w 

śąśiadujących lokalizacjach w obrębie miaśta w tym śamym czaśie. Nalez y podkreś lic , z e 

wśzyśtkie oddziaływania te będą miały charakter lokalny i będą śię koncentrowac  w 

bezpoś rednim śąśiedztwie planowanych prac. Będą miały ro wniez  charakter chwilowy i 

całkowicie odwracalny. 

Nalez y jednak zwro cic  uwagę, iz  w ramach Planu adaptacji wprowadzone zośtały zapiśy 

odnoś nie wdraz ania działan  i koordynacji ich na kilku śzczeblach powyz ej gminnego, co z 

załoz enia śpowoduje lepśze planowane i realizowanie działan  niz  alternatywnie 

realizowanych przez 36 ośobnych podmioto w, niepowiązanych w formie śtruktury 

śtowarzyśzeniowej. 

 

Ocena neutralna 
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Oddziaływanie na obszary Natura 2000 
 

Na terenie MOF Torunia wyśtępuje naśtępujące obśzary Natura 2000, dla kto rych 

zidentyfikowane gło wne zagroz enia: 

• „Dolina Dolnej Wiśły” będąca ośtoją ptako w o randze międzynarodowej. Jako 

ośtoja dla ptako w wodnobłotnych podczaś migracji i zimowania oraz waz ne miejśce dla 

ptako w lęgowych. Najwiękśze zagroz enie dla awifauny i jej śiedliśk śtanowią gwałtowne 

zmiany poziomu wody w rzece związane z powodziami i zrzutem wo d ze Zbiornika 

Włocławek, zanieczyśzczenia wo d, ekśploatacja kruśzywa w korycie rzeki, zaniechanie 

wypaśu i kośzenia łąk, zamiana uz ytko w zielonych w grunty orne oraz wycinka 

zadrzewien  w śtrefie brzegowej związana z ochroną przeciwpowodziową. Wś ro d 

zagroz en  dla tego obśzaru nalez y wymienic : wydobywanie piaśku i z wiru, zarzucenie 

paśterśtwa, brak wypaśu, intenśyfikacja rolnictwa. 

• „Forty w Toruniu”, w kto rych celem ochrony śą gatunki nietoperzy, takie jak: 

Mopek, Nocek łydkowłośy oraz Nocek duz y. Gło wne zagroz enia to rozprześtrzenianie śię 

rozprośzonej zabudowy, wandalizm, prace remontowe, a takz e zmiany temperatury, w 

tym wzrośt temperatury oraz temperatur śkrajnych, a takz e wycinka drzew. 

• „Dolina Drwęcy”, kto ry jeśt obśzarem waz nym dla ochrony bogatej ichtiofauny i 

mozaiki śiedliśk związanych z doliną rzeczną ze zbiornikami (śtarorzeczami), 

torfowiśkami, laśami m. in. bukowymi, grądowymi, lęgowymi, borami bagiennymi. Dolina 

rzeki Drwęcy śtanowi ponadto korytarz migracji zwierząt, w tym ptako w. Obśzar śtanowi 

cenny zaśo b zro z nicowanych śiedliśk dla gatunko w zwierząt rzadkich i poddanych 

ochronie związanych ze ś rodowiśkiem wodnym. Rzeka Drwęca z uwagi na śwo j charakter 

śtanowi korytarz ekologiczny, wykorzyśtywany w śzczego lnoś ci przez gatunki ryb i 

minogo w. Obśzar jeśt ośtoją wielu cennych z przyrodniczego punktu widzenia gatunko w 

ryb. Na Drwęcy prowadzone śą działania z zakreśu reśtytucji jeśiotra bałtyckiego. Gło wne 

zagroz enia dla obśzaru to rozprześtrzenianie śię rozprośzonej zabudowy, zaniechanie 

kośzenia, śpadek wymiany genetycznej, kłuśownictwo i funkcjonowanie śzlako w 

wodnych. 

• „Leniec w Barbarce”, kto ry obejmuje teren uz ytkowany uprzednio jako teren 

wypaśu bydła, po zaniechaniu kto rego dośzło do naturalnej śukceśji i zaraśtania 

ś wietliśtych dąbro w oraz pogorśzenia warunko w dla roś lin ś wiatłolubnych, w tym len ca 

bezpodkwiatkowego. Gło wnym zagroz eniem dla obśzaru jeśt zaraśtanie i zadarnianie 

murawy oraz zacienianie śiedliśka przez topolę i ośikę. 
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Ponadto, wyznaczone zośtały ro wniez  Obśzary śiedliśkowe: 

• „Włocławśka Dolina Wiśły” 

• „Śolecka Dolina Wiśły” 

• „Nieśzawśka Dolina Wiśły” 

• „Wydmy Kotliny Torun śkiej” 

• „Zbocze Płutowśkie” 

 

Realizacja załoz en  Planu adaptacji do zmian klimatu dla MOF Torunia wpłynie pozytywnie 

na obśzary Natura 2000 z uwagi na zwiękśzenie odpornoś ci na działanie czynniko w 

klimatycznych i ograniczenie wpływu gwałtownych zjawiśk atmośferycznych na florę i 

faunę obśzaro w. Ponadto, zaplanowane działania przyczynią śię do poprawy jakoś ci 

powietrza, śtośunko w wodnych, a takz e do podnieśienia ś wiadomoś ci ekologicznej 

śpołeczen śtwa co wpłynie na bioro z norodnoś c  i uzyśkani celu śieci Natura 2000 jakim 

jeśt: „Przyczynienie śię do zapewnienia ro z norodnoś ci biologicznej poprzez ochronę 

śiedliśk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, a takz e utrzymania gatunko w ptako w 

dziko wyśtępujących”. 

Zgodnie z przyjętą metodyką, opiśaną w rozdziałach poprzednich, oceniono iz  

proponowane w Planie adaptacji działania przyczynią śię pozytywnie do realizacji celo w 

ochrony ś rodowiśka. Reaśumując działania adaptacyjne wśkazane w Projekcie Planu dla 

miaśta Torunia nie będą powodowac  negatywnego wpływu na śtan zachowania obśzaro w 

Natura 2000 jak i na przedmioty ochrony obśzaru. Nie będą powodowały ro wniez  działan  

wymienionych w art. 33 uśt. 1 uśtawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. 

2016, poz. 2134 z po z n. zmianami). Tym śamym nie będą zachodzic  prześłanki zawarte w 

art. 34 ww. uśtawy. 

Jednocześ nie, przy realizacji działan  w ramach Obśzaru priorytetowego 3 w zakreśie 

poprawy retencji i infraśtruktury wodno-ś ciekowej, a takz e Obśzaru priorytetowego 2 w 

zakreśie zwiękśzenia powierzchni i poprawy funkcjonowania obśzaro w czynnych 

biologicznie, zaleca śię: 

• prowadzenie pośzczego lnych prac zgodnie z zaśadami ochrony ś rodowiśka; 

• ograniczenie wykorzyśtania urządzen  i śprzęto w mogących generowac  znaczny 

hałaś w bliśkoległych terenach do obśzaro w Natura 2000; 

• W celu ochrony gatunko w towarzyśzących ciekom zaleca śię prowadzenie prac: · 

poza okreśem migracji herpetofauny lub pod nadzorem herpetologa (moz liwoś c  
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ewentualnego przenośzenia płazo w) - poza okreśem lęgowym ptako w lub pod 

nadzorem ornitologa. 

 

Nalez y jednak podkreś lic , iz  planowane działania nie śpowodują śtrat w śiedliśkach, czy 

populacjach roś lin i zwierząt, gdyz  nie będą prowadzone na terenach obśzaro w Natura 

2000. 
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Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 
 

Nadrzędnym celem Planu adaptacji do zmian klimatu dla MOF Torunia jeśt zwiękśzenie 

odpornoś ci i wprowadzenie działan  mających ograniczyc  ewentualny, negatywny wpływ 

związany z gwałtownymi śytuacjami pogodowymi czy zmianami klimatu. W 

konśekwencji, planowane działania w śpośo b bezpoś redni lub poś redni będą pozytywnie 

wpływac  na warunki z ycia ludzi oraz ich zdrowie. W przypadku braku realizacji działan  

moz e naśtąpic  pogorśzenie jakoś ci ś rodowiśka naturalnego i pogorśzenie warunko w 

z ycia mieśzkan co w obśzaru w wyniku m. in.: 

· braku poprawy jakoś ci powietrza (w przypadku zupełnego zaniechania działan  w tym 

kierunku), w związku z brakiem rozwoju i popularyzacji śyśtemu tranśportu publicznego, 

pozwalającego na ograniczenie emiśji komunikacyjnej, 

· zaniechania działan  prowadzących do śukceśywnej poprawy jakoś ci powietrza takich 

jak: likwidacja pieco w węglowych i podłączanie mieśzkan  do miejśkiej śieci ciepłowniczej, 

wymiana kotło w na ekologiczne, termomodernizacji budynko w, co w konśekwencji moz e 

śpowodowac  ryzyko przekroczen  dopuśzczalnych wartoś ci śtęz en  zanieczyśzczen  

powietrza atmośferycznego, a co za tym idzie pogorśzenie zdrowia i z ycia ludzi, 

· zaniechania rozwoju tereno w biologicznie czynnych czy braku ich odpowiedniego 

zachowania, kto re pełnią bardzo iśtotną rolę dla zachowania odpornoś ci na negatywne 

zmiany klimatyczne tj.: deśzcze nawalne, fale upało w, czy związaną z nimi Miejśką Wyśpę 

Ciepła.  

- ograniczenia retencji wo d opadowych ograniczając śpływ powierzchniowy i 

wyśtępowanie lokalnych podtopien , zielona natomiaśt wpływa na redukcję 

zanieczyśzczen  znajdujących śię w powietrzu atmośferycznym oraz wpływa na regulację 

wilgotnoś ci w obśzarach zurbanizowanych, a tym śamym pozytywnie reguluje warunki 

biometeorologiczne, 

· braku poprawy śyśtemu monitorowania wyśtępowania gwałtownych zjawiśk 

pogodowych, np. burz z towarzyśzącymi im śilnymi porywami wiatru, co uniemoz liwi 

wcześ niejśze ośtrzeganie mieśzkan co w oraz przygotowanie śłuz b, 

· braku wymiany taboru autobuśowego na ekologiczny – niśkoemiśyjny co moz e 

śkutkowac  pogorśzeniem jakoś ci powietrza oraz komfortu podro z owania paśaz ero w, 

· niewyśtarczającej wiedzy mieśzkan co w miaśta o śkutkach zachodzących zmian klimatu 

oraz śpośobach radzenia śobie z konśekwencjami gwałtownych zdarzen . 
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Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na 

środowisko 
 

Analiza uśytuowania Miejśkiego Obśzaru Funkcjonalnego Torunia na mapie 

adminiśtracyjnej wykazuje, iz  najbardziej wyśunięty na po łnocny-zacho d obśzar, a więc 

Gmina Golub-Dobrzyn jeśt zlokalizowana ponad 200 km od najbliz śzej granicy z Federacją 

Rośyjśką. Odległoś c  ta zośtała oceniona jako zbyt znaczna aby mo c mo wic  o jakichkolwiek 

oddziaływaniach tranśgranicznych. Planowane do realizacji działan  mają charakter 

lokalny, w więkśzoś ci realizowane na terenie jednej Gminy lub w kooperacji kilku Gmin 

danego powiatu i zamykają śię w obrębie MOF Torunia. 

  



 

 

PLAN ADAPTACJI DO ZMIANY KLIMATU | Miejśkiego Obśzaru Funkcjonalnego Torunia 
Prognoza oddziaływania na ś rodowiśko 

Rozwiązania mające na celu ograniczenie, zapobieganie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 
 

Pomimo nadrzędnego załoz enia jaki śtawiany jeśt Planom adaptacji do zmian klimatu, aby 

powodowac  poprawę śtanu ś rodowiśka w zakreśie zmian klimatu, moz liwe jeśt 

wyśtąpienie śytuacji, w kto rych dane działanie czy inweśtycja moz e potencjalnie 

negatywnie oddziaływac  na dany komponent ś rodowiśka. W konśekwencji, 

przedśtawione zośtały poniz ej moz liwe do zaśtośowania rozwiązania minimalizujące 

śkutki tych negatywnych preśji lub rekompenśujące ponieśione śtraty. 

Na obecnym etapie dokumentu śtrategicznego, rozwiązania alternatywne dla 

pośzczego lnych inweśtycji  nie mają uzaśadnienia zaro wno z formalnego jak i 

ekologicznego punktu widzenia, a brak dokładnego wśkazania śzczego ło w lokalizacji, 

zaśięgu, charakteru prac czy technologii w jakich zośtaną zrealizowane, powoduje, iz  nie 

iśtnieją moz liwoś ci precyzyjnego okreś lenia rekomendacji dla ocenianego dokumentu, 

poniewaz  śkutki ś rodowiśkowe podejmowanych inweśtycji w duz ej mierze będą zalez ne 

od lokalnej chłonnoś ci ś rodowiśka lub od wyśtępowania w rejonie realizacji 

przedśięwzięcia obśzaro w czy śtref wraz liwych. 

Konieczne jeśt więc dokładne rozpoznanie wśzyśtkich warunko w na etapie 

przygotowawczym działan  i inweśtycji wśkazany w Planie adaptacji, do kto rych 

zobowiązany będzie podmiot realizujący wśkazany w załączniku numer 1 do Planu 

adaptacji do zmian klimatu MOF Torunia. 

Ponadto, w dokumencie przedśtawiono zaśady monitorowania i ewaluacji, a takz e 

wprowadzono zapiśy o koniecznoś ci aktualizacji zapiśo w do aktualnych potrzeb i 

moz liwoś ci finanśowych jednośtek tworzących MOF Torunia. 

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE 

LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ  

Dla wśzyśtkich działan  wpiśanych w Planie adaptacji zaleca śię wprowadzenie ś rodko w 

adminiśtracyjnych i organizacyjnych, dla kto rych jednośtki śamorządu terytorialnego 

mają wpływ na etapie planowania, a więc przed przyśtąpieniem do realizacji, co pozwala 

na neutralizowanie negatywnych efekto w, zmianę lokalizacji, charakteru, technologii czy 

zakreśu prac czy planowania działan  kompenśacyjnych. 

Proponuję śię realizację naśtępujących działan  adminiśtracyjno-organizacyjnych: 
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• przeprowadzenie w śpośo b rzetelny oceny oddziaływania przedśięwzięc  na 

ś rodowiśko, wraz z przedśtawieniem wariantu moz liwie najmniej obciąz ającego 

ś rodowiśko, a jednocześ nie ekonomicznie uzaśadnionego, zapewniając wyśoki 

poziom merytoryczny oraz biorąc pod uwagę wśzyśtkie moz liwe oddziaływania, 

zwłaśzcza na obśzary chronione; 

• wydawanie decyzji adminiśtracyjnych zgodnych z zaśadami i wymaganiami 

ochrony ś rodowiśka; 

• śprawne egzekwowanie zapiśo w okreś lonych w decyzjach adminiśtracyjnych i 

przepiśach prawnych; 

• lokowanie inweśtycji poza terenami przyrodniczo cennymi; 

• przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na etapie planowania konkretnego 

przedśięwzięcia (np. w ramach oceny oddziaływania na ś rodowiśko); 

• uwzględnianie zro wnowaz onego zagośpodarowania prześtrzennego przy 

wyborze lokalizacji i opracowywaniu projektu inweśtycji  

• dośtośowanie terminu przeprowadzania prac termomodernizacyjnych do 

okreśo w lęgowych i rozrodczych zwierząt, gło wnie ptako w, płazo w i nietoperzy 

lub śtworzenie śiedliśk zaśtępczych (budki lęgowe, śkrzynki dla nietoperzy); 

• zaplanowanie prac remontowo-budowlanych w śpośo b minimalizujący niśzczenie 

roś linnoś ci, tereno w zielonych i krajobrazu oraz uwzględniając wykonywanie 

nowych naśadzen  drzew i krzewo w, odtworzenie zniśzczonych tereno w zielonych 

w śąśiedztwie inweśtycji; 

• prowadzenie prac w obiektach zabytkowych zgodnie z wymogami ochrony 

zabytko w; 

• dośtośowanie rodzaju i zakreśu prac do wymogo w ochrony przyrody – zwłaśzcza 

w przypadku ekośyśtemo w wodnych i podmokłych poprzez prowadzenie 

konśultacji przyrodniczych oraz poprzez zachowanie zgodnoś ci z Ramową 

Dyrektywą Wodną, 

• uwzględnianie celo w ś rodowiśkowych dla jednolitych częś ci wo d 

powierzchniowych. 

 

Ponadto, dla kaz dego obśzaru priorytetowego i wpiśanych w niego działan  proponuje śię 

rozwiązania techniczno-technologiczne mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompenśację przyrodniczą zidentyfikowanych negatywnych oddziaływan , tj. 

ograniczające potencjalne negatywne oddziaływanie na ś rodowiśko. 
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OBSZAR PRIORYTETOWY 1: ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII I EMISYJNOŚCI 

  

W ramach obśzaru przewiduje śię realizację modernizacji energetycznej budynko w, 

modernizację oś wietlenia wewnętrznego i zewnętrznego, modernizację z ro deł ciepła 

(śyśtemowego, lokalnych i indywidualnych), a takz e inśtalacji śłuz ących do prześyłu 

energii i zwiękśzenie wykorzyśtania inśtalacji odnawialnych z ro deł energii, a takz e w 

zakreśie śektora tranśportu realizację działan  zwiękśzających wykorzyśtania pojazdo w 

bezemiśyjnych czy wymianę pojazdo w śpalinowych na hybrydowe lub elektryczne; 

Działania ujęte w ramach obśzaru śpowodują zmniejśzenie zuz ycia paliw i śurowco w 

niezbędnych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, a takz e energii zuz ywanej na cele 

tranśportowe, co pozwoli na ograniczenie emiśyjnoś ci dwutlenku węgla czy innych 

śubśtancji zanieczyśzczających. W konśekwencji ich realizacji naśtąpi poprawa jakoś ci 

powietrza i ograniczenie wzrośtu śtęz enia gazo w cieplarnianych w atmośferze jako 

odpowiedz  na ekśtremalne zjawiśka związane ze zmianą temperatur. 

Zalecenia: 

• opracowanie ekspertyz przyrodniczych w zakresie bytowania ptaków i nietoperzy, a 

w przypadku ich stwierdzenia wystąpienie z wnioskiem do RDOŚ, prowadzenia prac 

poza okresem lęgowym; 

• zabezpieczeniem otworów wentylacyjnych i szczelin w trakcie realizacji prac 

termomodernizacyjnych; 

• stosowanie kompensacji przyrodniczej w postaci budek; 

 

 

OBSZAR PRIORYTETOWY 2: ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI I POPRAWA FUNKCJONOWANIA 

OBSZARÓW CZYNNYCH BIOLOGICZNIE 

  

W ramach obśzaru realizowane będą działania mające na celu rozśzerzenie lub 

utworzenie nowych obśzaro w zieleni miejśkiej czy gminnej wraz z ich odnową i 

odpowiednim wykorzyśtaniem, a takz e rozwo j zielono-niebieśkiej infraśtruktury i 

wykorzyśtania w prześtrzeni miejśkiej zielonych dacho w, ś cian, przyśtanko w. 

Działania ujęte w ramach obśzaru przyczynią śię do utrzymania obecnych i tworzenia 

nowych obśzaro w zieleni miejśkiej, laśo w, parko w czy łąk wśpierając inweśtowanie na 

terenach juz  zurbanizowanych (brownfieeld vś greenfield) pozwalając na lepśze 
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wykorzyśtanie zaśobo w, a poś rednio ro wniez  do poprawy naturalnej retencji śubśtancji 

zanieczyśzczających, a takz e retencji wo d opadowych. 

Zalecenia: 

• uwzględnienia obecności drzew i krzewów w miejscach inwestycji w postaci ich 

zabezpieczeniami przed mechanicznymi uszkodzeniami; 

• zmiany lokalizacji w przypadku wystąpienia cennych gatunków drzew czy krzewów; 

• stosowanie urządzeń, maszyn i sprzętów o niskim poziomie dźwięku, a także 

ograniczenie czasu pracy silników; 

• wykorzystywanie sprawnego sprzętu o wysokiej jakości i spełniającego normy 

środowiskowe; 

• w trakcie prowadzenia prac zajmowanie jak najmniejszej powierzchni biologicznie 

czynnej lub stosowanie mat zabezpieczających roślinność. 

 

OBSZAR PRIORYTETOWY 3: POPRAWA RETENCJI I INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ 

  

Działania w ramach obśzaru obejmują inweśtycję w śtacje uzdatniania wody, śieci 

kanalizacyjne czy wodociągowe wraz z zaśtośowaniem śyśtemo w pomiaru i ograniczenia 

śtrat, a takz e poprawę retencji poprzez inweśtycje w budowę czy odtworzenie zbiorniko w 

wodnych. Ponadto, przewiduje śię realizację działan  z zakreśu małe i mikroretencji w 

oparciu o rozwiązania ekośyśtemowe - bioretencja - niecki i rowy retencyjne, ogrody 

deśzczowe, przywracanie tereno w podmokłych, zagośpodarowanie wo d opadowych, a 

takz e rozśzczelnianie powierzchni nieprzepuśzczalnych. 

Działania ujęte w ramach obśzaru śpowodują zmniejśzenie wraz liwoś ci na kweśtie 

klimatu wpływające na zmianę śtośunko w wodnych pozwalając na lepśze wykorzyśtanie 

wo d opadowych poprzez ich retencjonowanie w okreśach deśzczowych i zuz ycie w 

okreśach śuśz, a takz e moz liwe wezbrania cieko w wodnych i niebezpieczen śtwo 

powodziowe. 

Zalecenia: 

• uwzględnienia obecności drzew i krzewów w miejscach inwestycji w postaci ich 

zabezpieczeniami przed mechanicznymi uszkodzeniami; 

• zmiany lokalizacji w przypadku wystąpienia cennych gatunków drzew czy krzewów; 

• stosowanie urządzeń, maszyn i sprzętów o niskim poziomie dźwięku, a także 

ograniczenie czasu pracy silników; 
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• wykorzystywanie sprawnego sprzętu o wysokiej jakości i spełniającego normy 

środowiskowe; 

• w trakcie prowadzenia prac zajmowanie jak najmniejszej powierzchni biologicznie 

czynnej lub stosowanie mat zabezpieczających roślinność. 

• projektowanie w ciągu kanalizacji deszczowej rozwiązań mających na celu 

spowolnienie odpływu i zwiększenie retencji (np. zbiorniki infiltracyjne), 

• Tam, gdzie to możliwe zachowanie naturalnej obudowy biologicznej koryta rzeki, 

• Prowadzenie prac z uwzględnieniem okresów lęgowych, poza okresem tarła czy 

okresami przelotów; 

 

OBSZAR PRIORYTETOWY 4: POPRAWA FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH I 

ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW 

  

W ramach obśzaru realizowane będą działania poprzez zakup śyśtemo w do 

monitorowania i badania jakoś ci powietrza atmośferycznego wraz z wcześnym 

ośtrzeganiem o moz liwych wyśtąpieniach przekroczen . Działania ujęte w ramach obśzaru 

umoz liwią śzybśze informowania i reagowanie na moz liwe zjawiśka niepoz ądane i 

nadzwyczajne powodując kro tśzy czaś reakcji i wprowadzenie odpowiednich ś rodko w 

zabezpieczających. W konśekwencji pozwolą na ograniczenie kośzto w śkutko w awarii czy 

kataklizmo w wraz z podnieśieniem bezpieczen śtwa mieśzkan co w i infraśtruktury. 

Zalecenia: 

• Zakup sprzętu, serwerów i urządzeń o wysokiej jakości i najniższym możliwym 

zużyciu energii 

 

OBSZAR PRIORYTETOWY 5: PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA 

  

W obśzarze przewiduję śię realizację działan  z zakreśu edukacji ekologicznej i 

klimatycznej poprzez warśztaty, śzkolenia czy konferencje. 

Zalecenia: 

• Wykorzystywanie wielorazowych lub biodegradowalnych naczyń i sztućców w 

trakcie spotkań; 

• Organizacja szkoleń i konferencji w formie hybrydowej lub tylko zdalnej, w celu 

ograniczenia konieczności transportu i zużycia paliwa; 
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Rozwiązania alternatywne 
 

Przedśtawienie alternatywnych rozwiązan , do tych opiśanych w Planie adaptacji, zośtało 

zrealizowane juz  na etapie śamego dokumentu gdyz  wybo r opcji (wariantu) zośtał 

dokonany na podśtawie diagnozy i wielokryterialnej analizy w oparciu o kryteria 

ekonomiczne, czaśowe, adaptacyjne, a takz e śpołeczne i ś rodowiśkowe. Przeprowadzona 

analiza wykazała, iz  wybrane działania zośtały ocenione najwyz ej i wśkazana opcja 

realizacji Planu adaptacji śpełni wymagany cel dokumentu a więc przyśtośowanie do 

zmian klimatu MOF Torunia, przy jednocześnym zwiękśzeniu ś wiadomoś ci ekologiczno-

ś rodowiśkowej mieśzkan co w. 

Wś ro d planowanych działan  do realizacji pojawiają śię przedśięwzięcia mogące 

potencjalne negatywnie oddziaływac  na ś rodowiśko takie jak inweśtycje komunikacyjne, 

działania termomodernizacyjne czy inweśtycje w infraśtrukturę wodno-ś ciekową. Nalez y 

podkreś lic , iz  działania te, z uwagi na śwo j charakter (lub zakreś prac), mogą podlegac  

procedurze oddziaływania na ś rodowiśko, w kto rej śzczego łowo analizowane będą 

oddziaływania na pośzczego lne komponenty ś rodowiśka. Wydanie odpowiednich 

pozwolen  i decyzji będzie wiązało śię takz e ze wśkazaniem działan  minimalizujących lub 

kompenśujących dla konkretnych projekto w wraz z analizą rozwiązan  alternatywnych. 

Warianty alternatywne nalez y rozwaz yc  w śpośo b umoz liwiający uzyśkanie 

najmniejśzego negatywnego oddziaływania na ś rodowiśko, poprzez rozwaz enie: 

• Lokalizacji – uwarunkowan  lokalnych, przyrodniczych i uciąz liwoś ci dla 

mieśzkan co w; 

• Technologii czy warianto w konśtrukcyjnych jak nawierzchnie przepuśzczalne, 

technologie bezpyłowe; 

• Śprzętu i przygotowania placu budowy – śzczego lnie na obśzarach zamieśzkałych, 

chronionej przyrody czy w otoczeniu tereno w zielonych; 

• Materiało w i urządzen  najkorzyśtniejśzych ś rodowiśkowo 

• Warianto w organizacyjnych pracy pod względem zmniejśzenia uciąz liwoś ci na 

ś rodowiśko, mieśzkan co w czy terminu rozrodu, wegetacji, hibernacji i okreśo w 

lęgowych; 

Precyzyjne rozwiązania alternatywne powinny byc  wśkazane na etapie procedury 

oddziaływania na ś rodowiśko pośzczego lnego projektu lub działania, a kto rych w tym 

dokumencie, ze względu na duz y poziom ogo lnoś ci danych o inweśtycjach, nie ma 

moz liwoś ci śkutecznie przeanalizowac . 
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Trudności i wyzwania przy opracowaniu Prognozy 
 

Kaz da analiza i diagnoza nie ujmuje całoś ci zagadnienia z uwagi na niedośtateczne 

informacje, brak moz liwoś ci przewidzenia wśzyśtkich warianto w, a takz e luki w zakreśie 

wiedzy czy braku moz liwoś ci technicznej, śtąd wyśtępuje pewna doza niepewnoś ci, kto rą 

nalez y wziąc  pod uwagę przy realizacji pośzczego lnych działan  i inweśtycji wśkazanych w 

Planie adaptacji. 

Według najlepśzej wiedzy, przy śporządzaniu dokumentu, pośiłkowano śię pośiadanymi 

informacjami i planami pośzczego lnych jednośtek śamorządu terytorialnego co do 

realizowanych działan . Niemniej, faktyczne i mierzalne oddziaływanie na ś rodowiśko w 

wyniku zmian na etapie projektowania, wykonania czy ekśploatacji, moz e zmienic  

charakter i zaśięg oddziaływan . 

Obśzarem niepewnoś ci jeśt tez  nakładanie śię wielu inweśtycji i działan  wśkazanych w 

innych dokumentach śtrategicznych 36 jednośtek tworzących MOF Torunia, kto re, między 

innymi dzięki zapiśom Planu adaptacji, będą moz liwe do śkoordynowania na śzczeblu 

wyz śzym niz  poziom jednej Gminy. Koordynacja działan  zośtała opiśana w naśtępnym 

rozdziale. 
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Plan wdrażania i analiza skutków realizacji 
 

Wdroz enie działan  opiśanych w Planie, mające na celu realizację okreś lonej wizji, nalez y 

do najwaz niejśzych elemento w dokumentu, kto re naśtępnie muśi podlegac  

monitorowaniu i ewaluacji wraz z ewentualnym wprowadzeniem aktualizacji. 

 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE 

Z uwagi na śpecyfikę obśzaru, dla kto rego powśtał niniejśzy Plan, kluczowe jeśt okreś lenie 

zaśad wśpo łpracy pomiędzy 36 jednośtkami tworzącymi Miejśki Obśzar Funkcjonalny 

Torunia. Dobrze śkoordynowana i śkomunikowana śiec  gmin, miaśt i powiato w 

tworzących MOF będzie podwaliną do dalśzego zaangaz owania w proceś pozośtałych 

intereśariuśzy. Wdroz enie Planu wymagac  będzie zaimplementowania zapiśo w polityki 

adaptacji do zmian klimatu do realio w kaz dej z jednośtek śamorządowych ze wśkazaniem 

ośoby odpowiedzialnej za dany obśzar priorytetowy. 

Proponuję śię uśtalenie dla kaz dego obśzaru, kto ry tworzony jeśt w ramach Powiatu lub 

gminy wśkazanie lokalnego koordynatora Planu adaptacji do zmian klimatu, 

wśpomaganego przez śpecjaliśto w i ekśperto w z zakreśu wśkazanych działan  

adaptacyjnych, zgodnie ze śchematem poniz ej. 

 

 

koordynator 
lokalny

śpecjaliści dś 
energetyki i 

budownictwa

śpecjaliści dś 
gospodarki 

wodno-
ściekowej

śpecjaliści dś 
edukacji 

ekologicznej

śpecjaliści dś 
bezpieczeńśtwa 

i informacji

śpecjaliści dś 
zieleni miejskiej
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Wśkazani powyz ej śpecjaliś ci to ośoby zatrudnienie w Urzędach Gminy, Miaśta czy 

Śtarośtwie Powiatowym w kto rych kompetencjach znajdują śię obśzary priorytetowe 

odpowiadające celom śtrategicznym wśkazanym w Planie. Jednocześ nie, do grona tych 

ośo b nalez ec  mogą ro wniez  pozośtali intereśariuśze ze śpo łek gminnych czy miejśkich, 

przedśiębiorśtw energetycznych, jednośtek śzczebla krajowego czy wojewo dzkiego 

odpowiedzialnych za dany śektor. 

Po utworzeniu koordynatoro w lokalnych, zakłada śię dalśze funkcjonowanie Ześpołu 

ukonśtytuowanego w ramach realizacji niniejśzego opracowania, przekśztałcając jego 

charakter na etap wdraz ania. W śkład niniejśzego Ześpołu, po akceptacji zaprośzenia, 

wejś c  mogą ro wniez  przedśtawiciele przedśiębiorśtw, śzko ł wyz śzych, a takz e 

śtowarzyśzen  i organizacji lokalnych. Liśta potencjalnych intereśariuśzy zośtała 

przedśtawiona w jednym z rozdziało w opracowania, nie śtanowi jednak zamkniętej 

grupy, a powinna byc  poddawana zmianom na etapie wdraz ania.  

 

 

Na kaz dym poziomie śpotkan  i wśpo łpracy podmioto w zaangaz owanych iśtotne jeśt 

włączanie mieśzkan co w obśzaro w, jako podmioto w, kto re w poś redni śpośo b (poprzez 

wybory lokalne) pośiadają wpływ na kśztałtowanie polityki ekologicznej i ś rodowiśkowej, 

ale w gło wnej mierze korzyśtają i funkcjonują w ukśztałtowanym obśzarze gminy czy 

miaśta. W związku z tym, proponuje śię informowanie mieśzkan co w kaz dego obśzaru o 

odbywanych śpotkaniach, moz liwie wraz z biez ącym ich śtreamingiem, a takz e 

wśkazywanie uśtalen , notatek czy raporto w z ich realizacji. 

Ześpół dś 
wdrożenia 

Planu 
Adaptacji

lokalni 
koordynatorzy

stowarzyszenia 
i organizacji

przedstawiciele 
świata nauki
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MONITORING I EWALUACJA REALIZACJI 

W celu biez ącej oceny pośtępu realizacji planuje śię przeprowadzenie działan  związanych 

z monitorowaniem działan  zaplanowanych w niniejśzym Planie Adaptacji. Proponuję śię 

aby monitoring odbywał śię corocznie, w ramach jednego ze śpotkan  Ześpołu dś. 

wdraz ania PA i obejmował ocenę pośtępu wśkazanych działan  przedśtawianych przez 

lokalnych koordynatoro w w zakreśie wśkazanym w poniz śzej tabeli. 

 

NAZWA 
OBSZARU 

LICZBA DZIAŁAŃ KOSZT  

ZAINICJOWANYCH ZAPLANOWANYCH REALIZOWANYCH ZAKOŃCZONYCH MLN 
PLN 

Obszar 1: 
zmniejszenie 
zużycia energii 
i emisyjności 

     

Obszar 2:  

zwiększenie 
powierzchni i 
poprawa 
funkcjonowania 
obszarów 
czynnych 
biologicznie 

     

Obszar 3:  

poprawa 
retencji i 
infrastruktury 
wodno-
ściekowej 

     

Obszar 4: 
poprawa 
funkcjonowania 
systemów 
informacyjnych 
i zwiększenie 
bezpieczeństwa 
mieszkańców 

     

Obszar 5: 
Podnoszenie 
świadomości 
społeczeństwa 

     

      

Powyz śza tabela moz e byc  przekazana do jednośtek i podmioto w wśkazanych jako 

odpowiedzialne za wdroz enie i śtanowic  będzie podśtawę do przygotowywania raportu z 

wdraz ania. 
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Dodatkowo, zakładana jeśt ro wniez  ewaluacja projektu, a więc weryfikacja efekto w, kto re 

mają przyczynic  śię do realizacji celo w śtrategicznych. W ramach ewaluacji 

wykorzyśtywane będą informacje śzczego łowe w zakreśie zrealizowanych inweśtycji 

pośzerzone o wśkaz niki mierzalne rezultatu. Planuje śię realizację ewaluacji co 2 lata, po 

kto rej powśtanie Raport z ewaluacji Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miejśkiego 

Obśzaru Funkcjonalnego Torunia, kto ry pozwoli na zweryfikowanie momentu w jakim 

znajdują śię działania i inweśtycje, a takz e zweryfikowania pierwotnych załoz en  z 

ewentualną decyzją o koniecznych aktualizacjach. Dodatkowy raport opracowany 

zośtanie takz e na koniec okreśu 

HARMONOGRAM WDRAŻANIA 

Przewiduje śię realizację Planu do 2030 roku, a więc w 8 letniej perśpektywie, w ramach 

kto rej przedśtawiane będą Raporty z monitoringu i ewaluacji, a takz e podejmowane 

decyzje o ewentualnych aktualizacjach. Harmonogram raportowania w zakreśie 

monitorowania i ewaluacji, a takz e horyzont czaśowy przedśtawiono na poniz śzych 

grafikach. 

 

 

2022

przyjęcie Planu 
Adaptacji

Q1 2027

Decyzja o aktualizacji 
dokumentu

Q4 2030 

Zakończenie okreśu 
wdrażania - decyzja o 

aktualizacji
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Realizacja planu

Prowadzenie 
działań 
inwestycyjnych i 
nieinwestycyjnych

Raport z monitorowania

Realizowany 
corocznie i 
przedstawiany w I 
kwartale roku 
naśtępnego

Raport z ewaluacji

Opracowany za lata: 
2023-2024; 2025-
2026; 2027-2028 i 
2029-2030; 
przedstawiany w I 
kwartale roku 
naśtępngo
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Oświadczenie autora dokumentu 
 

Ś wiadomy odpowiedzialnoś ci karnej za złoz enie fałśzywego oś wiadczenia, oś wiadczam, 

iz  jako autor prognozy oddziaływania na ś rodowiśko śpełniam wymogi przedśtawione w 

art. 74a, uśt 2 Uśtawy z dnia 3 paz dziernika 2008 r. o udośtępnianiu informacji o 

ś rodowiśku i jego ochronie, udziale śpołeczen śtwa w ochronie ś rodowiśka oraz o ocenach 

oddziaływania na ś rodowiśko (tekśt jedn. Dz. U. 2017 poz. 1405 – zwanej dalej Uśtawą 

OOŚ ). 

 

 

 

 


