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1. Wprowadzenie  

Tereny miejskie charakteryzującą się dużą koncentracją ludności oraz zabudowy. Łączą 
w swej przestrzennej strukturze środowisko przyrodnicze z tkanką miejską, na którą składa 
się zabudowa, towarzysząca jej infrastruktura techniczna oraz ludzie, którzy żyją i pracują 
w mieście. Zachowanie cech funkcjonalnych miasta jest w dużym stopniu związane 
z klimatem, którego zmiany uwidaczniają się coraz wyraźniej. Przewiduje się, że zjawiska 
ekstremalne, będące skutkiem postępujących zmian klimatu oraz stanowiące zagrożenie 
szczególnie dla obszarów miejskich, coraz częściej będą występowały na terenach całego 
świata.  

Klimat miasta uzależniony jest od wielu czynników o pochodzeniu zarówno naturalnym, jak 
i antropogenicznym. Wraz z postępem urbanizacji, w obszarze miasta zaczynają działać nowe 
czynniki, które modyfikują dotychczasowy klimat w mieście. 

Rysunek 1. Antropogeniczne czynniki kształtujące klimat w mieście1 

 

                                                 
1
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Adaptacja do zmian klimatu a planowanie przestrzenne” – Ministerstwo 

Infrastruktury i Budownictwa. 2016 r. 
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Materiały, takie jak beton, asfalt, ciemne pokrycia dachów, pochłaniają więcej promieni 
słonecznych niż ich odbijają. Następnie oddają energię, podwyższając temperaturę 
w swoim otoczeniu. Nie jest to zjawiskiem korzystnym, w szczególności w odniesieniu 
do zdrowia osób zamieszkujących dane tereny. Do podniesienia temperatury powietrza 
na terenach zurbanizowanych, przyczynia się również aktywność człowieka – ogrzewanie 
i klimatyzacja stosowana w budynkach, ruch samochodowy, produkcja towarów. 

Dodatkowo zwarta zabudowa występująca na terenach miejskich wzmacnia zjawisko spływu 
powierzchniowego, powodując występowanie podtopień oraz powodzi miejskich. Natomiast 
nieodpowiednie kształtowanie tych terenów może zaburzyć funkcjonowanie korytarzy 
powietrznych na terenie miasta i utrudnić ich przewietrzanie, co wiąże się m.in. ze wzrostem 
stężeń zanieczyszczeń występujących w powietrzu. W związku z powyższym, w obliczu 
nowych wyzwań dotyczących rozwoju miast, podejmuje się działania budowy ich odporności, 
w tym zdolności adaptacji do zmian klimatu. 

2. Cel i zakres opracowania 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej poprzez wdrażanie Strategii adaptacji do zmian 
klimatu Unii Europejskiej z dnia 13 kwietnia 2013 roku przystąpiły do realizacji polityki 
adaptacyjnej, mającej na celu przystosowanie się do nieuniknionych skutków zmiany klimatu 
oraz ich kosztów gospodarczych, środowiskowych i społecznych. 

Na poziomie krajowym opracowano Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020). 
Dokument został przyjęty przez Rząd Polski w październiku 2013 roku Realizacja Strategii 
na szczeblu lokalnym odbywać się ma poprzez wdrażanie „Miejskich Planów Adaptacji 
do Zmian Klimatu”. 

Celem realizacji dokumentu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Białej 
Podlaskiej (dalej MPA) jest opracowanie działań adaptacyjnych, które mają przyczynić się do 
lepszego przygotowania miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. 

W procesie przygotowania MPA, dokonano analizy zgodności dokumentów o charakterze 
strategicznym i programowym na poziomie globalnym, europejskim, krajowym oraz 
na szczeblu wojewódzkim i lokalnym. Wyznaczenie celów MPA zostało poprzedzone powyżej 
wskazaną analizą w celu zachowania spójności działań w skali lokalnej, z kierunkami działań 
ustalonymi na wyższych szczeblach administracji. Oznacza to, że planowane działania nie 
są przypadkowe, lecz służą osiągnięciu celów globalnych i mają charakter długoterminowy. 

W trakcie przygotowania niniejszego opracowania sporządzono diagnozę, w ramach której 
przeprowadzono analizy zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. Zakres analiz obejmował 
ocenę poszczególnych, mierzalnych czynników klimatycznych udostępnianych przez IMGW2 
na przestrzeni wielolecia obejmującego lata 1981-2021, jak również analizę aktualnych 
dokumentów strategicznych miasta oraz innych opracowań dostarczających wiedzy na temat 
uwarunkowań przyrodniczych, klimatycznych, społecznych i gospodarczych miasta. Do oceny 
prognozowanych zmian klimatu i związanego z nimi ryzyka wykorzystano również 
scenariusze zmian klimatycznych przygotowane w ramach europejskiej inicjatywy EURO-

                                                 
2
 IMGW - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
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CORDEX3. Na podstawie sporządzonej diagnozy oceniono podatność miasta na skutki zmian 
klimatu, a następnie opracowano opcje adaptacji. 

Dodatkowo na etapie sporządzania MPA, stworzono możliwość dla mieszkańców oraz 
interesariuszy Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej, wzięcia 
udziału w spotkaniu służącym zwiększeniu wiedzy na temat problematyki zmian klimatu 
i ich wpływu na funkcjonowanie miasta, jak również mającym na celu rozpoznanie potrzeb 
oraz udzielenie informacji o celu i przedmiocie opracowania. Dodatkowo dokonano 
rozpoznania potrzeb oraz obecnie występujących problemów przy pomocy ankiety,  ponadto 
zaproszono do współpracy szereg instytucji publicznych, w tym jednostki miejskie oraz służby 
ratownicze. Opracowanie wykonane zostało przy uwzględnieniu powiązań pomiędzy Gminą 
Miejską Biała Podlaska (miastem) oraz okalającą ją Gminą Biała Podlaska (gminą wiejską). 

Na potrzeby przygotowania niniejszego dokumentu wykonane zostały m.in.: 

− działania informacyjne (spotkanie wprowadzające, udostępnienie ankiety dla 
mieszkańców i interesariuszy, ogłoszenie o przystąpieniu do przygotowania 
„Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej”); 

− analizy dotyczące zmian klimatu na podstawie pomiarów monitoringowych, 
uwarunkowań przyrodniczych, klimatycznych, społecznych i gospodarczych 
występujących na terenie miasta oraz diagnoza najczęściej występujących skutków 
zmian klimatycznych i ich uciążliwość; 

− ocena podatności wybranych sektorów miasta na skutki zmian klimatycznych oraz 
dobór opcji adaptacji do zmian klimatu; 

− konsultacje społeczne projektu dokumentu. 

Opracowanie dokumentu zostało wykonane wg wytycznych do przygotowania Miejskiego 
Planu Adaptacji do zmian klimatu, opracowanych przez Ministerstwo Środowiska 
i przedstawionych w publikacji „Podręcznik adaptacji dla miast- wytyczne do przygotowania 
Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”.  

3. Analiza zgodności z dokumentami strategicznymi 

Poniżej przedstawiono analizę zapisów wybranych dokumentów strategicznych 
i programowych, ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, 
regionalnym i lokalnym, które zawierają elementy adaptacji do zmian klimatu i były 
rozpatrywane przy sporządzaniu MPA. 

3.1. Analiza zgodności z dokumentami międzynarodowymi  

3.1.1. Agenda 2030 

Agenda 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju stanowi globalny program działań na rzecz 
środowiska i rozwoju. Opisywany dokument został uchwalony na Konferencji Organizacji 
Narodów Zjednoczonych dla Spraw Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro na tzw. Szczycie 
Ziemi w czerwcu 1992 roku. Program ten wskazuje trzy wymiary zrównoważonego rozwoju - 
gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Wdrażanie założeń Agendy opiera się na zasadzie 

                                                 
3
 EURO-CORDEX - europejski oddział międzynarodowej inicjatywy CORDEX, programu sponsorowanego przez Światowy 

Program Badań nad Klimatem (WRCP) 
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„Myśl globalnie, działaj lokalnie", zgodnie z którą największą rolę w ich realizacji przypisuje 
się władzom lokalnym. 

Agenda 2030 obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz powiązanych z nimi 
169 zadań, które oddają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, społeczny 
i środowiskowy.4 

Tabela 1. Cele Agendy 2030 

Agenda 2030 

Cel 1. 
Wyeliminować 

ubóstwo we 
wszystkich jego 

formach na całym 
świecie 

Cel 2. 
Wyeliminować 
głód, osiągnąć 

bezpieczeństwo 
żywnościowe 

i lepsze 
odżywianie oraz 

promować 
zrównoważone 

rolnictwo 

Cel 3. Zapewnić 
wszystkim 

ludziom w każdym 
wieku zdrowe 

życie oraz 
promować 
dobrobyt 

Cel 4. Zapewnić 
wszystkim wysokiej 

jakości edukację 
oraz promować 

uczenie się przez 
całe życie 

Cel 5. Osiągnąć 
równość płci oraz 

wzmocnić 
pozycję kobiet 

i dziewcząt 

Cel 6. Zapewnić 
wszystkim 

ludziom dostęp 
do wody 

i warunków 
sanitarnych 

poprzez 
zrównoważoną 

gospodarkę 
zasobami 
wodnymi 

Cel 7. Zapewnić 
wszystkim dostęp 

do źródeł stabilnej, 
zrównoważonej 
i nowoczesnej 

energii po 
przystępnej cenie 

Cel 8. 
Promować 

stabilny, 
zrównoważony 

i inkluzywny 
wzrost 

gospodarczy, 
pełne 

i produktywne 
zatrudnienia 
oraz godną 
pracę dla 

wszystkich ludzi 

Cel 9. Budować 
stabilną 

infrastrukturę, 
promować 

zrównoważone 
uprzemysłowienie 

oraz wspierać 
innowacyjność 

Cel 10. Zmniejszyć 
nierówności 

w krajach i między 
krajami 

Cel 11. Uczynić 
miasta i osiedla 

ludzkie 
bezpiecznymi, 

stabilnymi, 
zrównoważonymi 

oraz 
sprzyjającymi 

włączeniu 
społecznemu 

Cel 12. Zapewnić 
wzorce 

zrównoważonej 
konsumpcji 
i produkcji 

Cel 13. Podjąć pilne 
działania w celu 
przeciwdziałania 
zmianom klimatu 

i ich skutkom 

Cel 14. Chronić 
oceany, morza 

i zasoby morskie oraz 
wykorzystywać je 

w sposób 
zrównoważony 

Cel 15. Chronić, 
przywrócić oraz 

promować 
zrównoważone 

użytkowanie 
ekosystemów 

lądowych, 
zrównoważone 

gospodarowanie 
lasami, zwalczać 

pustynnienie, 
powstrzymywać 

i odwracać proces 
degradacji gleby oraz 
powstrzymać utratę 

różnorodności 
biologicznej 

Cel 16. Promować 
pokojowe i inkluzywne 

społeczeństwa, 
zapewnić wszystkim 

ludziom dostęp 
do wymiaru 

sprawiedliwości oraz 
budować na wszystkich 

szczeblach skuteczne 
i odpowiedzialne 

instytucje, sprzyjające 
włączeniu 

społecznemu 

Cel 17. Wzmocnić 
środki wdrażania 
i ożywić globalne 

partnerstwo na rzecz 
równoważonego 

rozwoju 

Nowa wizja rozwoju nakreślona w Agendzie koncentruje się na pięciu wielkich zmianach 
transformacyjnych określonych, jako zasada 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, 
Partnership): 

  

                                                 
4
 Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/cele-zrownowazonego-rozwoju 
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Ludzie (People) 

Nie pomijanie nikogo, czyli docieranie do grup wykluczonych, tworzenie warunków 
i możliwości korzystania z powszechnych praw człowieka i osiągnięć gospodarczych przez 
wszystkich ludzi, zagwarantowania równego dostępu do zasobów ekonomicznych, 
podstawowych usług, ziemi, zasobów naturalnych, technologii i finansów. 

Planeta (Planet) 

Tworzenie trwałych podstaw zrównoważonego rozwoju poprzez zintegrowanie społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych aspektów rozwoju, zbudowanie modelu rozwoju, który 
będzie sprzyjał wzrostowi gospodarczemu i większemu włączeniu społecznemu oraz 
racjonalnie wykorzystywał zasoby środowiska naturalnego, a poprzez to osiąganie lepszej 
jakości życia oraz rozwiązywanie problemu ubóstwa. 

Dobrobyt (Prosperity) 

Przekształcanie gospodarek sprzyjające tworzeniu miejsc pracy i zapewnieniu inkluzywnego 
rozwoju, w tym przestawienie się na zrównoważone modele konsumpcji i produkcji, przy 
wykorzystaniu nowych technologii i potencjału biznesu, zapewnienie dostępu do dobrej 
edukacji, opieki zdrowotnej, czystej wody, elektryczności, transportu, telekomunikacji, 
ułatwianie podejmowania działalności gospodarczej, inwestowania, wymiany handlowej; 
zintensyfikowanie zrównoważonego rozwoju miast. 

Pokój (Peace) 

Budowanie pokoju oraz skutecznych, sprawiedliwych, otwartych i odpowiedzialnych 
instytucji gwarantujących wzmocnienie roli prawa, włączenie społeczne i współdecydowanie, 
wzmocnienie roli i odpowiedzialności instytucji, które powinny wspierać rządy prawa, prawo 
własności, wolność słowa i mediów, wolność polityczną, dostęp do sprawiedliwości, 
niedyskryminowanie kogokolwiek. 

Partnerstwo (Partnership) 

Nowe globalne partnerstwo polegające na solidarności, współpracy, odpowiedzialności 
i przejrzystości podejmowanych działań, dotyczy to zarówno partnerstwa pomiędzy rządami, 
jak i administracją lokalną, regionalną, środowiskami naukowymi, biznesem i wszystkimi 
zainteresowanymi stronami i grupami. 

3.1.2. Program działań z Nairobi w sprawie oddziaływania, wrażliwości i adaptacji 
do zmian klimatu   

W trakcie prac XII sesji Konwencji UNFCCC5 w Nairobi, w 2006 roku uchwalono „Program 
działań nad oddziaływaniem, wrażliwością i adaptacją do zmian klimatu". Program ten 
stanowi zbiór zaleceń dla państw – stron konwencji, co do opracowania własnych 
narodowych programów adaptacji, które miałyby na celu ocenę możliwego wpływu zmian 
klimatu na różne dziedziny życia i stworzenie strategii ograniczenia tego wpływu poprzez 
dostosowanie do tych zmian. Dokument „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Białej 
Podlaskiej” pozostaje zgodny z powyżej opisanymi dokumentami międzynarodowymi. 

                                                 
5
 UNFCCC z ang.: United Nations Framework Convention on Climate Change - Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych 

w sprawie zmian klimatu 
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3.2. Analiza zgodności z dokumentami europejskimi 

3.2.1. Biała Księga - Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania 

Przygotowując się do stworzenia formalnych podstaw europejskich działań w dziedzinie 
adaptacji, Komisja Europejska opublikowała w 2009 roku „Białą Księgę". Celem unijnych ram 
na rzecz adaptacji jest osiągnięcie w UE takiej zdolności adaptacji, by mogła ona stawić czoła 
skutkom zmian klimatu. Biała Księga stanowi podstawę do opracowania przez państwa 
członkowskie UE, krajowych strategicznych planów adaptacyjnych, wyznacza priorytety 
polityki w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz zaleca skoncentrowanie się 
na następujących obszarach: zdrowie i polityka społeczna, rolnictwo i leśnictwo, 
różnorodność biologiczna, ekosystemy i gospodarka wodna, obszary przybrzeżne i morskie 
oraz infrastruktura. 

3.2.2. Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu 

Ogólnym celem unijnej strategii w zakresie przystosowania jest zwiększenie gotowości 
i zdolności do reagowania na skutki zmiany klimatu na szczeblu lokalnym, regionalnym, 
krajowym i unijnym, opracowanie spójnego podejścia i poprawę koordynacji. W strategii 
określono ramy i mechanizmy służące lepszemu przygotowaniu UE na bieżące i przyszłe 
skutki zmiany klimatu. 

Strategia obejmuje m.in. działania takie jak: 

− wspieranie działań przystosowawczych w miastach, w szczególności poprzez 
dobrowolne zobowiązania do przyjęcia lokalnych strategii przystosowawczych 
i działań mających na celu podnoszenie świadomości, uzupełnienie braków wiedzy; 

− ułatwienie uodpornienia wspólnej polityki rolnej (WPR), polityki spójności 
i wspólnej polityki rybołówstwa na zmianę klimatu; 

− zapewnienie bardziej odpornej infrastruktury; 

− promowanie ubezpieczeń i innych produktów finansowych w celu zapewnienia 
inwestycji i decyzji handlowych odpornych na zmianę klimatu. 

3.2.3. Europejska Strategia Bioróżnorodności do 2030 r. 

Opublikowana przez Komisję Europejską w dniu 20 maja 2020 r. Europejska Strategia 
Bioróżnorodności do 2030 r. pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”, 
zapowiada odbudowę różnorodności biologicznej Europy z korzyścią dla ludzi, klimatu 
i planety. 

W kontekście przewidywanej sytuacji po pandemii COVID-19 celem strategii jest budowanie 
odporności naszych społeczeństw na przyszłe zagrożenia, takie jak6: 

− skutki zmian klimatu; 

− pożary lasów; 

− brak bezpieczeństwa żywnościowego; 

− występowanie chorób – w tym poprzez ochronę dzikiej fauny i flory i zwalczanie 
nielegalnego handlu dziką fauną i florą. 

                                                 
6
 Źródło: https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_pl. Dostęp 23.12.2021 r. 
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3.2.4. Strategia Europa 2020 i pakiet energetyczno-klimatyczny 

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu Europa 2020, przyjęta przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 roku, to 
kluczowy dokument dla średniookresowej strategii rozwoju kraju jako członka Unii 
Europejskiej. 

Cele unijnej Strategii Europa 2020 zostały sformułowane w odniesieniu do stanu na rok 2020 
następnie przyjęto ramy do roku 2030 – aktualne ambicje: 

− ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 40 % w stosunku do poziomu z 1990 r.; 

− osiągnięcie 32% poziomu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

− wzrost efektywności energetycznej o 32,5 %. 

Dokument „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej” pozostaje zgodny 
z wyżej opisanymi dokumentami europejskimi. 

3.3. Analiza zgodności z dokumentami krajowymi 

3.3.1. Krajowa Polityka Miejska 20307 

Krajowa Polityka Miejska 2030 (KPM 2030) jest dokumentem ukierunkowanym 
na zrównoważony rozwój miast i miejskich obszarów funkcjonalnych. Koncentruje się 
na działaniach i instrumentach zorientowanych terytorialnie, które odpowiadają aktualnym 
wyzwaniom stojącym przed miastami oraz miejskimi obszarami funkcjonalnymi. Polityki 
publiczne realizowane przez liczne instytucje, szczególnie rządowe, powinny umożliwiać jak 
najlepsze wykorzystanie potencjałów oraz przewag konkurencyjnych polskich miast dla 
zapewnienia zrównoważonego rozwoju przestrzennego oraz społeczno-gospodarczego. 

Podstawowe aspekty krajowej polityki miejskiej to: 

KIERUNKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – realizacja pożądanych kierunków i sposobów 
rozwoju miast, określenie wizji ich rozwoju oraz celów do osiągnięcia, które powinny być 
realizowane w szerokim dialogu z partnerami publicznymi na wszystkich poziomach 
zarządzania: krajowym, regionalnym oraz lokalnym wraz z osobami niepublicznymi, których 
działania są istotne dla osiągania celów tej polityki. 

INTEGRACJA I KOORDYNACJA NA POZIOMIE KRAJOWYM – integracja i ukierunkowanie 
działań prowadzonych zarówno w ramach polityki rozwoju i polityk sektorowych, jak i przez 
inne podmioty sektora publicznego, których działalność może mieć istotne znaczenie dla 
osiągnięcia celów. Tworzy to przestrzeń dla efektywniejszego prowadzenia działań na rzecz 
rozwoju miast na poziomie krajowym i do większego współdziałania ze sobą rozproszonych 
inicjatyw sektorowych, realizowanych w ramach różnych horyzontalnych polityk publicznych 
m.in. klimatu, mobilności, innowacyjności, demografii. 

WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO Z SAMORZĄDEM REGIONALNYM I LOKALNYM – wyznaczanie 
celów rozwoju dla obszarów miejskich nie oznacza zastępowania roli samorządów. 
To budowanie przyjaznego otoczenia i zachęcanie do stosowania przez samorządy rozwiązań 
zgodnych z celami i kierunkami ogólnej polityki rozwoju kraju. 

                                                 
7
 Źródło: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/polityka-miejska 
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KREOWANIE SPRZYJAJĄCEGO OTOCZENIA PRAWNEGO I ORGANIZACYJNEGO – określanie 
takich ram prawnych, systemowych i instytucjonalnych, aby miasta były w stanie realizować 
nakreślone cele. Polityka miejska ukierunkowuje konieczne zmiany prawne np. dotyczące 
planowania przestrzennego, finansów publicznych czy organizacji mobilności miejskiej, jeśli 
istnieje taka potrzeba. 

KONKRETNE DZIAŁANIA I PROJEKTY – zaplanowanie i realizacja projektów strategicznych 
nakierowanych na realizację określonych celów (mechanizm projektowy na bazie 
doświadczeń SOR), które będą angażować miasta i inne podmioty, pokazywać pożądany 
kierunek rozwiązań oraz testować wybrane działania. 

Istotą prowadzenia krajowej polityki miejskiej jest stawianie czoła wyzwaniom rozwojowym 
oraz budowanie warunków do wzmacniania zdolności miast i miejskich obszarów 
funkcjonalnych do zrównoważonego rozwoju, polepszania jakości życia mieszkańców 
i budowania odporności na obserwowane zmiany klimatu. 

Oprócz nakreślenia celu nadrzędnego Krajowa Polityka Miejska 2030 przyjmuje sześć celów, 
które wpisują się w wizję długofalowego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych:  

Miasto kompaktowe – oznacza dążenie do rozwoju obszarów miejskich (w zwartości 
strukturalnej) w sposób zrównoważony i odpowiedzialny oraz do racjonalnego wykorzystania 
przestrzeni i dostępnych zasobów.  

Miasto zielone – oznacza przeciwstawianie się pogłębianiu kryzysu klimatycznego, 
przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz 
odbudowywanie ekosystemów na obszarach miejskich (zwiększanie trenów zieleni oraz 
ciągłość ekosystemów przenikających się z obszarami zurbanizowanymi).  

Miasto produktywne – oznacza oparcie rozwoju obszarów miejskich na zdywersyfikowanej 
gospodarce, która zapewnia mieszkańcom miejsca pracy, tworząc solidną inwestycyjną 
podstawę zrównoważonego rozwoju miejskiego. 

Miasto cyfrowe – oznacza wykorzystanie procesów transformacji cyfrowej na rzecz 
wzmacniania wzajemnych relacji pomiędzy zarządzającymi obszarem miejskim, 
mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, aby efektywnie zarządzać 
rozwojem miejskim.  

Miasto dostępne – oznacza nie tylko niwelowanie barier poprzez racjonalne usprawnienia 
organizacyjne i funkcjonalne, ale także gwarancję zapewnienia równych szans wszystkim 
mieszkańcom i pełnego ich uczestnictwa w życiu społeczności oraz w dostępie do usług 
publicznych niezależnie od wielkości i umiejscowienia w strukturze osadniczej.  

Miasto sprawne – oznacza zdolność skutecznego zarządzania, efektywnego wykorzystania 
zasobów własnych, ale także umiejętność współpracy między wszystkim uczestnikami 
procesów rozwoju miejskiego (współpraca partnerska między instytucjami, organizacjami 
społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami, i innymi – nie tylko w obrębie miast, ale także 
w ich obszarze funkcjonalnym). 

3.3.2. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020) 

Krajowa polityka adaptacyjna opiera się na dokumencie pn. Strategiczny plan adaptacji dla 
sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 
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2030 (SPA 2020). Opracowanie SPA 2020 wpisuje się w działania na rzecz osiągnięcia celu 
nadrzędnego Białej Księgi – Adaptacja do zmian klimatu: Europejskie ramy działania oraz 
unijnej strategii adaptacji do zmian klimatu, jakim jest poprawa odporności państw 
członkowskich na aktualne i oczekiwane zmiany klimatu, w tym lepsze przygotowanie 
do występowania ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych oraz redukcja kosztów 
społeczno-ekonomicznych z tym związanych. 

SPA 2020 wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej 
wrażliwych sektorach i obszarach w okresie do roku 2020 tj.: gospodarka wodna, rolnictwo, 
leśnictwo, różnorodność biologiczna i obszary prawnie chronione, zdrowie publiczne, 
energetyka, budownictwo, transport, obszary górskie, strefy wybrzeża, gospodarka 
przestrzenna i obszary zurbanizowane. 

Celem głównym Strategii jest: zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. 

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

Wiodącą zasadą Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.) jest zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, 
środowiskowym i terytorialnym. Strategia opiera się na trzech celach szczegółowych: 

Cel szczegółowy 1: trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane 
i doskonałość organizacyjną; 
Cel szczegółowy 2: rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony; 
Cel szczegółowy 3: skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu 
społecznemu i gospodarczemu. 

Działania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu wpisują się w m.in. Cel szczegółowy 
2 - rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony.  

W ramach wytyczonego IV kierunku interwencji (nr 3.3) - Aktywizacja potencjałów miast 
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, wyodrębniono zadanie dotyczące 
rozwiązania kwestii środowiskowych, w tym zmniejszenie problemu zanieczyszczeń 
powietrza i emisji gazów cieplarnianych oraz dostosowanie/adaptacja obszarów 
zurbanizowanych do zmian klimatu. 

3.3.4. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) 

KSRR jest istotnym ogniwem systemu dokumentów strategiczno-programowych w zakresie 
polityki rozwoju kraju, wśród których nadrzędną rolę pełni SOR - średniookresowa strategia 
rozwoju kraju. Ramy prawne KSRR określają przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Decyzję o przygotowaniu KSRR podjął 
Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju. Zgodnie ze zweryfikowanym i aktualizowanym 
systemem strategii rozwoju, programów i polityk, KSRR realizuje dwie funkcje:  

− uszczegółowiającą głównie w ramach 2. Celu szczegółowego SOR - Rozwój 
społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony, w tym przyjętych projektów 
strategicznych oraz w odniesieniu do realizacji przez Polskę celów Strategii Europa 
2020 i Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ONZ);  
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− jako jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, zapewnia spójność merytoryczną 
i realizacyjną głównych dokumentów programowych w wymiarze rozwoju 
społecznie wrażliwego i terytorialnie zrównoważonego. 

W ramach prac nad KSRR określono 7 wyzwań dla polityki regionalnej, tj.: 

1) adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie zagrożeń dla środowiska; 

2) przeciwdziałanie negatywnym skutkom procesów demograficznych; 

3) rozwój i wsparcie kapitału ludzkiego i społecznego; 

4) wzrost produktywności i innowacyjności regionalnych gospodarek; 

5) rozwój infrastruktury podnoszącej konkurencyjność, atrakcyjność inwestycyjną 
i warunki życia w regionach; 

6) zwiększenie efektywności zarządzania rozwojem (w tym finansowania działań 
rozwojowych) oraz współpracy między samorządami terytorialnymi i między 
sektorami; 

7) przeciwdziałanie nierównościom terytorialnym i przestrzennej koncentracji 
problemów rozwojowych oraz niwelowanie sytuacji kryzysowych na obszarach 
zdegradowanych. 

Na podstawie wyzwań został określony cel główny i cele szczegółowe dokumentu 

Rysunek 2. Cel główny i cele szczegółowe KSRR8 

 

Działania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu wpisują się w cel szczegółowy 1  -
 Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, 
środowiskowym i przestrzennym, dotyczący zadań: 

                                                 
8
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z dokumentu: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 

2030 

Cel główny: efektywne wykorzystanie endogenicznych potencjałów terytoriów i ich specjalizacji 
dla osiągania zrównoważonego rozwoju kraju, co tworzyć będzie warunki do wzrostu dochodów 

mieszkańców Polski przy jednoczesnym osiąganiu spójności w wymiarze społecznym, 
gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym

Cel 1. Zwiększenie spójności 
rozwoju kraju w wymiarze 

społecznym, gospodarczym, 
środowiskowym i 

przestrzennym

Cel 2. Wzmacnianie 
regionalnych przewag 

konkurencyjnych

Cel 3. Podniesienie jakości 
zarządzania i wdrażania 

polityk ukierunkowanych 
terytorialnie



Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej 

14 
 

1.5.4 - Infrastruktura łączności elektronicznej, oczekuje się co najmniej spowolnienia trendu 
depopulacji terenów oddalonych, większej aktywności przedsiębiorstw na tych terenach 
poprzez przyciągnięcie inwestycji oraz wzrostu innowacyjności otoczenia społeczno-
gospodarczego. W tym zakresie wspierane będą m.in. działania:  

− realizacja przedsięwzięć dot. usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, 
z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z potrzeb adaptacji do zmian 
klimatu; 

− realizacja niskoemisyjnych strategii miejskich związanych z poprawą jakości 
powietrza oraz adaptacją do zmian klimatu obszarów miejskich, w powiązaniu 
z działaniami dotyczącymi wykorzystania OZE i ochroną środowiska naturalnego. 

1.2 - Zwiększenie wykorzystania potencjału rozwojowego miast średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze poprzez m.in. zadanie dotyczące podejmowania inicjatyw na rzecz 
ochrony i poprawy stanu środowiska oraz dostosowania/adaptacji obszarów 
zurbanizowanych do zmian klimatu i wymogów ochrony środowiska (w dziedzinach: 
produkcji, usług, atrakcyjności osiedleńczej i turystyki). 

3.3.5. Polityka Ekologiczna Państwa 2030 (PEP 2030) – Strategia rozwoju 
w obszarze środowiska i gospodarki wodnej 

Rolą PEP2030 jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości 
życia dla wszystkich mieszkańców. 

Strategia wspiera realizację celów i zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym, w tym 
na poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście celów polityki klimatyczno-
energetycznej UE do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 2030.  

Cele szczegółowe PEP2030 dotyczą zdrowia, gospodarki i klimatu. Realizacja celów 
środowiskowych będzie wspierana przez cele horyzontalne, dotyczące edukacji ekologicznej 
oraz efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska. 

Do projektów strategicznych PEP2030 należą:  

− czyste powietrze; 

− audyty krajobrazowe; 

− opracowanie i wdrożenie spójnej i kompleksowej Polityki Surowcowej Państwa; 

− GreenEvo – akcelerator zielonych technologii; 

− leśne Gospodarstwa Węglowe; 

− budownictwo drewniane; 

− adaptacja do zmian klimatu; 

− kompleksowy program adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych do roku 
2020; 

− woda dla rolnictwa. 

3.3.6. Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040) 

PEP2040 jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych, wynikających 
ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PEP2040 jest spójna z Krajowym planem 
na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Kompleksowa realizacja PEP2040 
zabezpieczająca potrzeby energetyczne kraju przyczyni się ogólnie do zmniejszenia presji 
energetyki na środowisko i przez to poprawy jego stanu, jak też wpłynie na redukcję emisji 
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gazów cieplarnianych, co będzie miało znaczenie w procesie globalnym ograniczenia zmian 
klimatu Jako wskaźniki realizacji przyjęto następujące miary: 

− 56 - 60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r.; 

− co najmniej 23% OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r.; 

− wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.; 

− ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.); 

− wzrost efektywności energetycznej o 23% do 2030 r. (w stosunku do prognoz 
energii pierwotnej z 2007 r.). 

3.3.7. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) 

KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii 
energetycznej tj. 

− bezpieczeństwa energetycznego; 

− wewnętrznego rynku energii; 

− efektywności energetycznej; 

− obniżenia emisyjności; 

− badań naukowych, innowacji i konkurencyjności. 

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 wyznacza następujące cele 
klimatyczno-energetyczne na 2030 r.: 

− 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS 
w porównaniu do poziomu w roku 2005; 

− 21-23% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto, uwzględniając:  
o 14% udziału OZE w transporcie; 
o roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. 

Średniorocznie; 

− wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami 
PRIMES2007; 

− redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej. 

3.3.8. Polityka wodna państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) 

Celem nadrzędnym projektu Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 
2016) jest zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody oraz 
istotne ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze. 

Cele strategiczne dla osiągnięcia nadrzędnego celu są następujące: 

− osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód oraz związanych z nimi 
ekosystemów; 

− zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę; 

− zaspokojenie społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych 
gospodarki; 

− ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków powodzi i susz oraz zapobieganie 
zwiększeniu ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, jak i ograniczenie 
wystąpienia ich negatywnych skutków; 

− reforma systemu zarządzania i finansowania gospodarki wodnej. 
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Cele strategiczne uwzględniają konieczność adaptacji do zmian klimatu, wzrastające ryzyko 
występowania katastrof naturalnych, możliwości tkwiące w polityce oszczędzania wody oraz 
ewentualne zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym. 

3.3.9. Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)9 

PPSS opracowywany jest na okres 6 lat (2021-2027). Cel główny PPSS „przeciwdziałanie 
skutkom suszy” doprecyzowany jest przez 4 cele szczegółowe: 

− skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dostępnych zasobów 
wodnych; 

− zwiększanie retencjonowania (magazynowania) wód; 

− edukacja w zakresie suszy i koordynacja działań powiązanych z suszą; 

− stworzenie mechanizmów realizacji i finansowania działań służących 
przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

Najważniejszą częścią PPSS jest katalog działań, w którym znajdują się konkretne, mierzalne 
rozwiązania, które należy wdrożyć, aby ograniczyć skutki suszy. W ujęciu lokalnym istotną 
zmianą w użytkowaniu wód jest zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych oraz ich 
wykorzystanie prowadzące do opóźnienia spływu powierzchniowego na rzecz zwiększenia 
retencji, w tym infiltracji w miejscu opadu. W ramach tego typu działań można wziąć pod 
uwagę możliwe do wdrożenia rozwiązania, wspierające właściwe gospodarowanie wodami 
opadowymi. Istotne jest rozpoznanie typu gleb, użytkowania terenu i wskazania obszarów 
priorytetowych w zakresie wprowadzenia tego typu rozwiązań. Wynikiem 
przeprowadzonych analiz ma być między innymi zaproponowanie sposobów 
zagospodarowania wód opadowych.  

Dokument „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej” pozostaje zgodny 
z wyżej opisanymi dokumentami krajowymi. 

3.4. Analiza zgodności z dokumentami wojewódzkimi  

3.4.1. Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2020-2023 
z perspektywą do roku 202710 

Program Ochrony Środowiska jest dokumentem strategicznym województwa syntezującym 
istotne kwestie związane z ochroną środowiska, opracowanym zgodnie z dokumentami 
sektorowymi oraz dokumentami krajowymi. Dokument opisuje 10 obszarów interwencji, 
które odpowiadają poszczególnym komponentom środowiska lub obszarom mającym wpływ 
na stan środowiska. Opis każdego z obszarów składa się z analizy stanu aktualnego 
środowiska, identyfikacji problemów, które występują w danym obszarze, wyznaczeniu 
celów i działań zmierzających do poprawy stanu danego komponentu. Program zawiera 
również wskazania w zakresie monitorowania postępu wdrażania działań poprzez dobór 
odpowiednich wskaźników środowiskowych.  

W opisie każdego z obszarów znajdują się również zagadnienia horyzontalne, wskazane 
w Wytycznych, są nimi:  

                                                 
9
 Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom 

suszy (Dz.U. 2021 poz. 1615) 
10

 Źródło: Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. Nr XII/201/2019 w sprawie przyjęcia 
„Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” 
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− adaptacja do zmian klimatu; 

− nadzwyczajne zagrożenia środowiska; 

−  monitoring oraz edukacja ekologiczna. 

3.4.2. Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na 
przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 
oraz docelowego benzo(a)pirenu11 

Program ochrony powietrza jest dokumentem, który wskazuje źródła wystąpienia 
przekroczeń norm jakości powietrza oraz określa skuteczne i możliwe do zrealizowania 
działania, których wdrożenie spowoduje poprawę jakości powietrza i dotrzymanie norm. 
Celem nadrzędnym dokumentu jest poprawa jakości powietrza ze względu na ochronę 
zdrowia ludzi. 

W ramach realizacji zapisów dokumentu wyznaczono, następujące działania naprawcze dla 
strefy lubelskiej w granicach której znajduje się Biała Podlaska, nawiązujące do tematyki 
Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu: 

− ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie 
paliw stałych, kod zadania PL0602_ZSO; 

− prowadzenie edukacji ekologicznej (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, 
konferencje, działania informacyjne i szkoleniowe) związanej z ochroną powietrza, 
kod zadania PL0602_EE; 

− prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub 
urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów, kod zadania 
PL0602_KPP. 

3.4.3. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku (SRWL)12 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku wraz z Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, stanowią ramy dla realizacji 
polityk rozwojowych. Dokument wyznacza kluczowe długoterminowe cele i kierunki rozwoju 
województwa lubelskiego i jest głównym dokumentem umożliwiającym racjonalne 
organizowanie działań i prowadzenie skoordynowanej polityki rozwoju. Nadrzędną ideą 
Strategii jest wykorzystanie potencjałów rozwojowych, modernizacja gospodarki, 
innowacyjność oraz poprawa jakości życia mieszkańców regionu.  

                                                 
11

 Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Dostęp 10.12.2021 r. 
12

 Źródło: Uchwała nr XXIV/406/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 marca 2021 r.  
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Rysunek 3. Cele strategiczne i operacyjne SRWL 203013 

 

Podstawowy zakres interwencji krajowej polityki regionalnej (wskazany w KSRR 2030), 
kierowany do miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 

3.4.4. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego14 

W ramach prac nad dokumentem określono 6 głównych wyzwań, są to: 

1) tworzenie konkurencyjnej przestrzeni społecznej i gospodarczej, 

2) wykorzystanie szans Lublina jako ogniwa kształtującej się metropolii sieciowej, 

3) zwiększanie bezpieczeństwa klimatyczno-energetycznego i publicznego, 

4) odrobienie zaległości rozwojowych, w tym likwidacja dystansu infrastrukturalnego 
w stosunku do regionów wyżej rozwiniętych, 

5) zapewnienie dostępności zasobów naturalnych z zachowaniem równowagi 
ekologicznej, 

6) poprawa ładu przestrzennego i harmonizacja zagospodarowania z walorami 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu powiązany jest przede wszystkim z wyzwaniem 3 -
 Zwiększanie bezpieczeństwa klimatyczno-energetycznego i publicznego. Działania w ramach 
ww. wyzwania, będą miały charakter wielokierunkowy i obejmą: 

− sektor gospodarki wodnej m. in. poprzez: zapewnienie infrastruktury służącej 
ochronie przed powodzią, zwiększenie zdolności retencyjnej środowiska 
i renaturalizację cieków wodnych, a także przywracanie i utrzymanie dobrego stanu 
wód; 

− sektor energetyczny m. in. poprzez: przygotowanie systemu energetycznego 
do zmienionych warunków z uwzględnieniem szczytu zimowego i letniego 

                                                 
13

 Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku  
14 

Źródło: Uchwała nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r. 



Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej 

19 
 

zapotrzebowania na energię, wspieranie rozwoju energetyki opartej na OZE, 
projektowanie sieci dystrybucyjnych z uwzględnieniem ekstremalnych sytuacji 
pogodowych w celu ograniczenia ryzyka; 

− działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i gospodarki leśnej 
m. in. poprzez: 

o zwiększanie lesistości (zarówno w wyniku sztucznych zalesień, jak i sukcesji 
naturalnych); 

o zwiększanie zwartości kompleksów leśnych, stosowanie fitomelioracji 
w ochronie gleb przed erozją, rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej; 

− gospodarkę przestrzenną i budownictwo m. in. poprzez: wprowadzenie ograniczeń 
i dodatkowych wymagań w zagospodarowaniu i zabudowie terenów zagrożonych 
powodzią, podtopieniami i osuwaniem się mas ziemnych. 

Biorąc pod uwagę szczególną wrażliwość miast na skutki zmian klimatu i tym samym 
ich znaczenie w procesie adaptacji, w miejskiej polityce przestrzennej szczególne znaczenie 
mieć będą: 

− zwiększanie powierzchni terenów zieleni i wód powierzchniowych oraz ochrona 
korytarzy wentylacyjnych; 

− zarządzanie wodami opadowymi; 

− rewitalizacja przyrodnicza, w tym przywracanie zdegradowanym terenom zieleni 
i zbiornikom wodnym ich pierwotnych funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem 
małej retencji. 

Dokument „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej” pozostaje zgodny 
z wyżej opisanymi dokumentami wojewódzkimi. 

3.5. Analiza zgodności z dokumentami lokalnymi 

3.5.1. Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała 
Podlaska na lata 2015-202015 

Myśl przewodnia towarzysząca opracowaniu dokumentu polega na powiązaniu oczekiwań 
europejskich odnośnie do koncentracji na celach Strategii dotyczących inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu – Europa 2020 z celami 
krajowymi wskazanymi w Strategii Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, 
konkurencyjna gospodarka oraz zoperacjonalizowanymi w strategiach zintegrowanych. 

W Strategii obowiązuje hierarchiczny układ celów, składający się z trzech poziomów: 

− wizji obszaru - stanowiącego cel nadrzędny działań strategicznych do osiągnięcia 
do 2030 roku; 

− celów strategicznych, czyli priorytetów, pozwalających na strategiczne 
ukierunkowanie działań obszaru w dłuższym horyzoncie czasowym (do 2030 roku); 

− celów operacyjnych, uszczegóławiających cele strategiczne i będących podstawą 
do zaplanowania działań realizacyjnych do 2020 roku. 
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 Źródło: Uchwała z dnia 27 listopada 2015 w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku) 
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Rysunek 4. Wizja i cele - Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała 
Podlaska na lata 2015-202016 

 

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu powiązany jest przede wszystkim z określonym 
celem strategicznym 3 – Lepsza spójność terytorialna obszaru funkcjonalnego. W ramach 
realizacji ww. celu strategicznego wyznaczony został m.in. cel operacyjny 3.3 - Poprawa 
stanu środowiska przyrodniczego poprzez rozwój infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 
rozwój systemu ciepłowniczego oraz systemu gospodarki odpadami. 

3.5.2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska do 2030 roku (PGN)17 

Celem głównym opracowania PGN jest poprawa środowiska naturalnego Miasta Biała 
Podlaska. Dokument ma za zadnie ukierunkowanie polityki zrównoważonego zarządzania 
energią na rzecz poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego miasta. 
Opracowana aktualizacja dokumentu stanowi odpowiedź na krajowy i międzynarodowy 
trend rozwoju powstania infrastruktury wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz 
paliw alternatywnych jak również budowanie świadomości społeczeństwa w tym zakresie. 

W ramach realizacji prac nad dokumentem PGN wyznaczono następujące cele strategiczne:  

− redukcję emisji CO2 w roku 2021 w stosunku do roku bazowego o 10%; 

− wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie w roku 
docelowym 2021 o 5,9% w stosunku do roku bazowego;  

− redukcję zanieczyszczeń powietrza w zakresie zmniejszenia ilości zanieczyszczeń 
pyłu; 

− redukcję energii końcowej w roku 2021 w stosunku do roku bazowego o 5%.  

Dodatkowo wyznaczone zostały cele strategiczne, jakie postawiono w PGN, dla obszaru 
Miasta Biała Podlaska do roku 2030:  

− redukcję emisji CO2 w roku 2030 w stosunku do roku bazowego o 13% tj. o 39 
860,31 tCO2; 

− wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie w roku 
docelowym 2030 o 15%, tj. o 113 888,22 MWh w stosunku do roku bazowego; 

                                                 
16

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu pn. Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 
17

 Źródło: Uchwała nr XXX/82/21 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska do 2030 roku 
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− redukcję zanieczyszczeń powietrza w zakresie zmniejszenia ilości zanieczyszczeń 
pyłu PM10 i PM2,5 o 5%, tj. o 261 388,07 kg w stosunku do roku bazowego; 

− redukcję energii końcowej w roku 2030 w stosunku do roku bazowego o 13%, 
tj. o 90 783,44 MWh. 

3.5.3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Biała Podlaska18 

Studium jest dokumentem, na podstawie którego prowadzona jest polityka, przede 
wszystkim w sferze zagospodarowania przestrzennego oraz społeczno-gospodarczego 
i ekologicznego.  

Celem głównym polityki przestrzennej miasta, prowadzonej w oparciu o Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska jest:  

Wielofunkcyjny, zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju i kształtowania ładu 
przestrzennego, rozwój miasta Biała Podlaska, jako pełniącego ważną rolę subregionalnego 
ośrodka administracyjno-usługowego w Polsce Wschodniej. Rozwój ten ma na celu: 
tworzenie dogodnych warunków do osiągnięcia specjalizacji obszaru w zakresie 
gospodarczym; zapewnienie lokalnej społeczności wysokiego poziomu życia; zachowanie 
dbałości o lokalne walory środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz wewnętrznych 
i zewnętrznych powiązań społeczno-ekonomicznych.  

Kierując się tak zdefiniowanym celem nadrzędnym oraz mając na uwadze określone 
uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska, określono grupy 
celów strategicznych, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia głównego założenia 
lokalnej polityki przestrzennej. Są to grupy celów związanych z: 

− kształtowaniem przestrzeni; 

− kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

− rozwojem gospodarczym; 

− rozwojem społecznym; 

− z rozwojem komunikacji; 

− rozwojem infrastruktury technicznej. 

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu powiązany jest przede wszystkim z grupą celów 
dotyczących kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, tj.: 

− dążeniem do racjonalnego korzystania z zasobów środowiska przyrodniczego oraz 
zachowania i poprawy jakości poszczególnych jego komponentów; 

− ochroną zasobów wód powierzchniowych i podziemnych; 

− ochroną zasobów leśnych miasta; 

− zapewnieniem wysokiej jakości wody pitnej, powietrza atmosferycznego i klimatu 
akustycznego; 

oraz grupą celów związaną z rozwojem infrastruktury technicznej: 

− dalszym rozwojem sieci wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach całego miasta pozbawionych 
dostępu do nich; 

                                                 
18

 Źródło: Uchwała Nr XXII/33/21 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska 
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− zapewnieniem prawidłowego poziomu wyposażenia w urządzenia komunalnej 
infrastruktury technicznej; 

− poprawą efektywności energetycznej energochłonnych obiektów oraz instalacji 
poprzez wdrożenie technologii niskoemisyjnych; 

− wzrostem wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii poprzez wdrożenie inwestycji 
proekologicznych; 

− zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych; 

− wzrostem świadomości mieszkańców w zakresie postaw ekologicznych oraz 
kreowaniem ekoinnowacji; 

− zwiększeniem roli transportu publicznego, tzn. możliwości zastąpienia w możliwie 
szerokim zakresie samochodowej komunikacji indywidualnej komunikacją zbiorową. 

3.5.4. Gminny Program Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-202519  

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 - 2025 
wyznaczono cel główny, który otrzymał brzmienie: 

Ożywienie społeczne i gospodarcze oraz rozwój infrastrukturalno-przestrzenny obszaru 
rewitalizacji z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju przy udziale lokalnej 
społeczności poprzez realizację przedsięwzięć służących minimalizacji zjawisk kryzysowych, 
zaistniałych na wskazanych obszarach miasta Biała Podlaska. 

Na podstawie wyznaczonego celu głównego procesu rewitalizacji wyznaczono trzy cele 
strategiczne: 

1) zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji; 

2) zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia 
działalności gospodarczej; 

3) nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji. 

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu powiązany jest przede wszystkim z celem 
strategicznym 3 - Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru 
rewitalizacji, w ramach którego wytyczono następujące cele operacyjne: 

− Cel operacyjny 3.1. - Modernizacja tkanki miejskiej wraz z poprawą infrastruktury 
technicznej – cel ten zakłada zwiększenie atrakcyjności przestrzeni miejskiej poprzez 
nadanie terenom zdegradowanym nowych funkcji oraz poprawę stanu 
technicznego obiektów użyteczności publicznej. 

− Cel operacyjny 3.2. - Stworzenie nowych miejsc o funkcjach społeczno-kulturalno-
edukacyjnych – poprzez realizację szeregu projektów o charakterze inwestycyjnym, 
integrujących ww. funkcje, które służyć będą głównie mieszkańcom obszaru 
rewitalizacji. 

− Cel operacyjny 3.3. - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz poprawa jakości 
środowiska naturalnego – m.in. poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 

Dokument „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej” pozostaje zgodny 
z wyżej opisanymi dokumentami lokalnymi. 
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4. Charakterystyka miasta 

4.1. Położenie 

Miasto Biała Podlaska położone jest w północnej części województwa lubelskiego. Jest 
to miasto na prawach powiatu o znaczeniu subregionalnym. Sąsiaduje bezpośrednio z Gminą 
Biała Podlaska (gminą wiejską), która w całości otacza miasto. Miasto zajmuje powierzchnię 
4 940 ha20 i jest pod tym względem trzecim największym miastem w województwie 
lubelskim (za Lublinem i Puławami). 

Rysunek 5. Lokalizacja - miasto Biała Podlaska21 

 

                                                 
20

 Źródło: GUS 
21

 Źródło: Opracowanie własne 
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Pod względem fizjograficznym miasto Biała Podlaska położona jest w obrębie dwóch 
mezoregionów: Równiny Łukowskiej i Zaklęsłości Łomaskiej (wg J. Kondrackiego)22. Rzeźba 
terenu została ukształtowana w czwartorzędzie, w wyniku działalności lądolodu oraz klimatu 
panującego przed i po zlodowaceniu. 

Rysunek 6. Biała Podlaska na tle mapy granic mezoregionów fizyczno-geograficznych Polski23 
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie grafiki opublikowanej na www.gdos.gov.pl. Dostęp 13.12.2021 r. 
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4.2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna i infrastruktura techniczna 

4.2.1. Zagospodarowanie przestrzeni 

Podział powierzchni ze względu na przeznaczenie, przedstawia się następująco: 

Tabela 2. Podział powierzchni miasta Biała Podlaska24 

Lp. Rodzaj Wyszczególnienie Powierzchnia (ha) 

1. 

Użytki rolne 

grunty orne 1366 

2 053 

2. sady 99 

3. łąki trwałe 435 

4. pastwiska trwałe 42 

5. grunty rolne zabudowane 82 

6. grunty pod stawami 16 

7. grunty po rowami 13 

8. Grunty leśne zadrzewione 
i zakrzewione 

lasy 202 
209 

9. grunty zadrzewione i zakrzewione 7 

10. 

Grunty zabudowane 
i zurbanizowane 

tereny mieszkaniowe 638 

2 075 

11. tereny przemysłowe 77 

12. inne tereny zabudowane 410 

13. zurbanizowane tereny niezabudowane 100 

14. 
tereny rekreacyjno- 

33 
wypoczynkowe 

15. drogi 395 

16. koleje 72 

17. użytki kopalne 3 

18. inne 347 

19. 
Grunty pod wodami 

wody płynące 21 
22 

20. wody stojące 1 

21. Nieużytki i tereny różne 31 

Suma 4 390 
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 Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biała Podlaska uchwała 
nr XXII/33/21 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 marca 2021 r. 
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Wykres 1. Podział powierzchni miasta Biała Podlaska25 

 

W strukturze użytkowania gruntów w mieście dominują trzy kategorie - tereny zabudowane 
i zurbanizowane, tereny rolne oraz tereny zadrzewione i zakrzewione. Grunty zabudowane 
i zurbanizowane zajmują 47,27% powierzchni miasta. Podobną powierzchnię stanowią użytki 
rolne – 46,77%. Tereny uprawne rozciągają się głównie w północnej i północno- wschodniej 
części miasta. Blisko 10,86% użytków rolnych związana jest z licznymi łąkami i pastwiskami 
trwałymi, które rozciągają się równoleżnikowo ze wschodu na zachód w centralnych 
rejonach miasta Biała Podlaska. Ich występowanie związane jest z rozległymi terenami dolin 
rzecznych Krzny oraz Klukówki. Grunty leśne zadrzewione i zakrzewione stanowią 4,76% 
powierzchni miasta - blisko 209 ha, ich największe kompleksy rozciągają się we wschodniej 
oraz południowej części miasta26. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, powierzchnia upraw wynikająca z ilości wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich (Dopłata bezpośrednia – rodzaj subwencji udzielanej rolnikom w Unii 
Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej) w roku 2020 wyniosła 857,33 ha, co stanowi 
ponad 17% całkowitej powierzchni miasta.  

4.2.2. Zieleń urządzona 

Bardzo ważny element składowy miasta stanowią tereny zieleni urządzonej. Mają korzystny 
wpływ na estetykę przestrzeni, jakość powietrza i klimat akustyczny, retencję wody oraz 
warunki termiczne w upalne dni. Zachęcają do aktywności fizycznej, jak również pełnią 
funkcje edukacyjne. Dodatkowo tereny zielone tworzą sprzyjające warunki do bytowania 
wielu gatunków zwierząt i roślin w mieście, co korzystnie wpływa na bioróżnorodność.  

Tereny zieleni urządzonej będące w zasobach Gminy Miejskiej Biała Podlaska obejmują 
łączny obszar 162,32 ha, co stanowi 3,29 % powierzchni całego miasta. Składają się na nie: 
parki, zieleńce, zieleń uliczna, tereny zieleni osiedlowej, cmentarze oraz lasy gminne. 
Największy udział terenów zieleni w roku 2020 obejmowały obszary zieleni ulicznej 
i osiedlowej (łącznie 68%).  
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 Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biała Podlaska uchwała 
nr XXII/33/21 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 marca 2021 r. 
26

 Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biała Podlaska uchwała 
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Wykres 2. Tereny zieleni miejskiej w 2020 roku - Biała Podlaska27 

 

W latach 2015-2020 widoczny jest wzrost powierzchni obszarów terenów zieleni urządzonej, 
co jest wynikiem poszerzania strefy zieleni ulicznej (ponad 66% wzrost) i osiedlowej (ponad 
53% wzrost) oraz parków rekreacyjno-spacerowych (ponad 14% wzrost). Łącznie 
w omawianym czasie w mieście przybyło 69 ha terenów zieloni urządzonej, z czego ponad 
38 ha w roku 2020.  

Tabela 3. Udział terenów zielonych w powierzchni miasta Biała Podlaska w latach 2015-202028 

Tereny zieleni [ha] 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Parki spacerowo - wypoczynkowe 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 18,82 

Zieleńce 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,94 

Zieleń uliczna 19,9 22,57 22,87 22,9 22,9 58,55 

Tereny zieleni osiedlowej 23,8 50,4 50,4 51,21 51,21 51,21 

Cmentarze 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 

Lasy gminne 4 4 4 4 4 4 

Suma 93,30 122,57 122,87 123,71 123,71 162,32 

Udział powierzchni miasta [%] 1,89 2,48 2,49 2,50 2,50 3,29 

Wśród terenów zieleni urządzonej największe znaczenie ekologiczne posiadają29: 

− Park Radziwiłłowski (powierzchnia 11,1 ha) w 2013 roku został poddany 
rewitalizacji, odnowiono stary dziedziniec zamkowy, alejki, krzewy i fontannę. Park 
stał się ważnym miejscem do organizacji wydarzeń kulturalnych tj. jarmarki, pikniki, 
Dni Miasta30. 

− Park „Zofii Las” (powierzchnia 3,3 ha), założony w 1935 roku, z drzewostanem 
dębowym. 

Ze względu na ekosystem, warunki biocenozy i aerodynamikę klimatu miasta, istotny jest 
również drzewostan: na „Woli” przy alejach Jana Pawła II, wzdłuż dolin rzecznych Krzny, 
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
28

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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 Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biała Podlaska uchwała nr 
XXII/33/21 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 marca 2021 r. 
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 Źródło: https://bialapodlaska.pl/1214-biala-podlaska-park-radziwillowski. Dostęp 22.12.2021 r. 
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Klukówki i Rudki oraz wzdłuż ulic: Warszawskiej, Brzeskiej, Sidorskiej, Łomaskiej 
i Lubelskiej.31 

4.2.3. Lasy 

Powierzchnia gruntów leśnych na terenie miasta Białej Podlaskiej obejmuje 619,63 ha, 
z czego 210,63 ha stanowią grunty leśne publiczne, natomiast 410 ha grunty leśne prywatne. 
Na przestrzeni lat 2015-2020 odnotowano niewielki wzrost (o 1 ha) gruntów leśnych 
w posiadaniu prywatnym. Lesistość kształtuje się na poziomie 12,6% i zdecydowanie odbiega 
od wskaźnika średniej krajowej, który wynosi 29,6%32. 

Lasy państwowe zarządzane są przez Nadleśnictwo Biała Podlaska. Podobnie jak w całym 
kraju, na terenie Białej Podlaskiej, lasy zachowały się głównie na najuboższych, piaszczystych 
glebach o niskiej przydatności dla rolnictwa. Drzewostany są zróżnicowane pod względem 
składu gatunkowego. Przeważa sosna, której udział w drzewostanach wynosi ok. 70%. Poza 
tym występują: dąb – 14%, brzoza – 10%, olsza – 4% oraz modrzew, świerk, jesion, grab, 
osika. Najliczniej reprezentowane są lasy i bory mieszane, które w Nadleśnictwie Biała 
Podlaska zajmują aż 73% ogólnej powierzchni lasów33. 

Tabela 4. Powierzchnia lasów oraz gruntów leśnych w latach 2015-2020 – Biała Podlaska34 

Powierzchnia gruntów leśnych [ha] 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Grunty leśne ogółem 619,63 622,63 624,63 620,63 620,63 620,63 

Grunty leśne publiczne ogółem 210,63 210,63 210,63 210,63 210,63 210,63 

Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa 206,63 206,63 206,63 206,63 206,63 206,63 

Grunty publiczne gminne 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa 
w zarządzie Lasów Państwowych 

198,03 198,03 198,03 198,03 198,03 198,03 

Grunty leśne prywatne 409,00 412,00 414,00 410,00 410,00 410,00 
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 Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biała Podlaska uchwała 
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4.2.4. Układ drogowy 

Wewnętrzny układ drogowy miasta to ponad 420 ulic (łączna długość 215 km)35 o zasięgu 
lokalnym, regionalnym, ponadregionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.  

W granicach miasta przebiega droga krajowa nr 2 Świecko – Poznań – Warszawa – Terespol. 
Droga ta zaliczona jest do sieci dróg międzynarodowych jako odcinek drogi E-30 Cork – 
Berlin-Warszawa-Moskwa. Stanowi obecnie obwodnicę miejską przenoszącą ruch ciężki 
o charakterze tranzytowym w kierunku wschód - zachód. Przez Białą Podlaską przebiega 
również droga wojewódzka nr 811-812 łącząca miasta Krasnystaw i Białystok, która z kolei 
stanowi główną arterię komunikacyjną w układzie północ - południe. Obecnie jest to jedna 
z najbardziej obciążonych ruchem dróg w Białej Podlaskiej. W skład miejskiej infrastruktury 
drogowej wchodzą również obiekty inżynierskie (w tym 7 mostów), wiadukt, parkingi oraz 
przydrożna infrastruktura oświetleniowa. Na terenie Miasta znajduje się ponad 2,9 tys. 
miejsc parkingowych36. 

Tabela 5. Drogi krajowe i wojewódzkie – Gmina Miejska Biała Podlaska37 

Nr drogi Przebieg drogi 
Lokalizacja Długość - km 

Klasa tech.* 
od km do km  ogółem 

DROGI POWIATOWE 

1020L 
Biała Podlaska (ul. Terebelska) - Terebela - 

Jagodnica - Witulin 
2,238 9,303 7,065 L 

1036L 
Biała Podlaska (ul. Francuska) - Rokitno - 

Błonie 
2,677 22,755 20,078 Z 

1068L 
Biała Podlaska (ul. Sidorska) - Ogrodniki - 

Piszczac 
5,137 20,639 15,502 Z 

DROGI WOJEWÓDZKIE 

811 Sarnaki - Konstantynów - Biała Podlaska 16+218 38+169 21,951 G 

812 
Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - 

Chełm 
6+150 120+517 114,367 GP 

DROGI KRAJOWE 

2/E30 

Przebieg drogi 

A/S/GP 

Droga krajowa będąca polską częścią międzynarodowego szlaku komunikacyjnego E30 
z Cork (Irlandia) do Omska (Rosja).  

granica państwa – Świecko – Świebodzin – Pniewy – Poznań – Września – Słupca – Konin –
 Koło – Krośniewice – Kutno – Łowicz – Sochaczew – Błonie – Warszawa – Mińsk 

Mazowiecki – Siedlce – Międzyrzec Podlaski – Biała Podlaska – Terespol – granica państwa 

*Klasa techniczna dróg 

A autostrady 

G główne 

GP główne ruchu przyspieszonego 

Z zbiorcze 

L lokalne 

S ekspresowa 

Na terenie miasta Biała Podlaska w roku 2020 zarejestrowanych było 47 91338 pojazdów 
samochodowych39 i ciągników, z czego ponad 70% stanowiły samochody osobowe. 
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 Źródło: Plan budowy dróg w mieście Biała Podlaska na lata 2020 – 2023. Aktualizacja czerwiec 2021 
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 Źródło: Plan budowy dróg w mieście Biała Podlaska na lata 2020 – 2023. Aktualizacja czerwiec 2021 
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie poszczególnych wykazów dróg 
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Źródło:
 
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - „pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego 

konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego” 
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Wykres 3. Udział pojazdów 2020 r. - Biała Podlaska40 

 

Na przestrzeni lat 2015-2020, zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd 
Statystyczny (GUS), odnotowano wzrost liczby wszystkich omawianych rodzajów pojazdów.  

W analizowanych latach 2015 – 2020 odnotowano 18% wzrost liczby samochodów 
osobowych (z 30 588 szt. w 2015 roku do 37 284 szt. w 2020 roku).  

W odpowiedzi na wzrastające potrzeby mieszkańców miasta dotyczące rozwoju 
i modernizacji obecnego układu drogowego oraz potrzebę transparentnej i przejrzystej 
informacji dotyczącej zamierzeń inwestycyjnych z zakresu infrastruktury drogowej 
planowanych do realizacji przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska, powstał Plan budowy 
dróg w mieście Biała Podlaska na lata 2020 – 2023. Plan ten jest średniookresowym 
dokumentem planistycznym określającym cele i priorytety inwestycyjne w obszarze 
inwestycji drogowych oraz budowy i przebudowy chodników. 

Plan zakłada poniesienie nakładów finansowych na budowę ulic w układzie uzupełniającym 
na poziomie co najmniej 12 mln. zł bez uwzględniania będącego w dyspozycji Wydziału Dróg 
Urzędu Miasta Biała Podlaska budżetu na utrzymanie i remonty dróg oraz budżetu 
na inwestycje z zakresu podstawowego układu drogowego. Dodatkowo Plan zakłada 
poniesienie nakładów finansowych na poziomie co najmniej 900 tyś. zł rocznie na budowę 
i przebudowę chodników41. 

Główny cel Planu budowy dróg w mieście Biała Podlaska na lata 2020 – 2023 zostanie 
osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: 

− zwiększenie spójności z siecią dróg krajowych i wojewódzkich (kontynuacja 
istniejących odcinków, budowa węzłów); 

− wzmocnienie efektywności transportu drogowego (skrócenie średniego czasu 
przejazdów); 

− wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego (redukcja liczby wypadków i ich ofiar). 

4.2.5. Transport kolejowy 

Na terenie miasta Biała Podlaska czynna jest jedna linia kolejowa nr 2, która obsługuje trasę 
Warszawa Zachodnia – Terespol. Jest to linia zelektryfikowana, dwutorowa o długości 
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 Źródło: Plan budowy dróg w mieście Biała Podlaska na lata 2020 – 2023. Biała Podlaska, czerwiec 2021 r. 
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211,657 km42. Stanowi fragment międzynarodowej linii E20, która jest częścią 
II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Zachód – Wschód łączącego Berlin z Moskwą. 

Rysunek 7. Podstawowy układ dróg i linii kolejowych - Biała Podlaska43 

 

4.2.6. Ścieżki rowerowe 

Na obszarze Białej Podlaskiej intensywnie rozwijana jest sieć ścieżek rowerowych. Zgodnie 
z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), wzrost ten 
w omawianych latach 2015 - 2020, stanowił aż 49% (z 10,7 km w roku 2015 do 21 km w roku 
2020). Władze miasta oprócz działań inwestycyjnych, dotyczących m.in. rozbudowy 
obecnego systemu ścieżek rowerowych, dbają również o popularyzację omawianego środka 
transportu. W tym celu powstała ogólnodostępna mapa rowerowa miasta z poradnikiem 
rowerzysty, który zawierają podstawowe informacje dotyczące korzyści, jakie płyną z 
wykorzystywania roweru jako środka transportu oraz wskazówki dotyczące podstawowych 
zasad bezpieczeństwa. Rada Miasta Biała Podlaska w dniu 10 października 2014 roku przyjęła 
Politykę Rowerową Miasta Biała Podlaska. Celem dokumentu jest poprawa transportowej 
mobilności mieszkańców Białej Podlaskiej poprzez zdefiniowanie, wdrażanie oraz 
popularyzację idei zrównoważonego transportu z udziałem ruchu rowerowego jako 
integralnej części systemu transportowego miasta 

4.2.7. Komunikacja miejska 

Biała Podlaska dysponuje własną komunikacją autobusową, którą obsługuje Miejski Zakład 
Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. Spółka posiada 11 linii oznaczonych literami 
od „A” do „I” oraz „K” w tym jedną linię weekendową („T”) i jest w posiadaniu 35 autobusów 
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 Źródło: Regulamin sieci 2021/2022 -Załącznik 1- Wykaz linii kolejowych udostępnianych przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. 
43

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://mapa.plk-sa.pl/. Dostęp 22.12.2021 r. 
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spełniających następujące normy spalania: Euro 6 – 8 szt., Euro 5 – 14 szt., Euro 4 – 5 szt., 
Euro 3 – 8 szt. Planowany jest zakup pojazdów o niskiej i zerowej emisji44. 

4.2.8. System ciepłowniczy 

Dostarczaniem ciepła systemowego na obszarze miasta Biała Podlaska zajmuje się 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Aktualnie Przedsiębiorstwo eksploatuje 
w Ciepłowni K-1 przy ul. Sidorskiej 102 G, jedynej czynnej ciepłowni, w skład której wchodzą 
cztery kotły wodne o mocy zainstalowanej 81,07 MW, z których dostarczana jest energia 
cieplna siecią ciepłowniczą o długości 65 km do 368 węzłów wymiennikowych, z czego 182 
jest własnością Spółki. Obecnie z sieci korzysta 304 odbiorców, w tym mieszkańcy domów 
jednorodzinnych i wielorodzinnych, przedsiębiorstwa, urzędy i instytucje. Roczna sprzedaż 
ciepła to około 500 tys. GJ rocznie (2019 rok 464 543 GJ). Spółka oprócz corocznych 
inwestycji rozbudowy sieci w celu pozyskania nowych odbiorców, rozpoczęła strategiczną 
inwestycję – budowę ciepłowni OZE o mocy 17 MW (5 MW+12 MW) na biomasę, której 
prace przygotowawcze trwały od początku 2017 roku45. 

Rysunek 8. Poglądowa mapa sieci ciepłowniczych na terenie Miasta Biała Podlaska46 

 

4.2.9. System elektroenergetyczny47 

Dystrybucją energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych na terenie 
miasta Biała Podlaska zajmuje się PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. Oddział podzielony 
jest na cztery rejony energetyczne: 

                                                 
44

 Źródło: Pismo z dnia 28.01.2022 r. Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała 
Podlaska 
45

 Źródło: http://pecbp.pl/dev/firma/o-nas/. Dostęp 22.12.2021 r. 
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 Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska do 2030 roku 
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− Rejon Energetyczny Lublin-Miasto (RE1); 

− Rejon Energetyczny Lublin-Teren (RE2); 

− Rejon Energetyczny Puławy (RE3); 

− Rejon Energetyczny Biała Podlaska (RE4). 

Obszar terytorialny miasta Biała Podlaska jest zasilany z dwóch stacji 110/15 kV: 

− GPZ 110/15 kV Biała Podlaska Wola; 

− GPZ 110/15 kV Biała Podlaska Sitnicka. 

Przez teren miasta Biała Podlaska przebiega 21,394 km napowietrznych linii wysokiego 
napięcia: 

− Linia 110kV BP Wola – BP Sitnicka (długość 7,467 km); 

− Linia 110kV BP Sitnicka – Wolka Dobryńska (długość 6,430 km); 

− Linia 110kV BP Sitnicka – Hołowczyce (długość 1,943 km); 

− Linia 110kV BP Sitnicka – Łosice (długość 1,773 km); 

− Linia 110kV BP Wola – Międzyrzec (długość 3,781 km). 

Ponadto, sieć elektroenergetyczną tworzą również linie SN48, nN49 i WN, są to głównie sieci 
kablowe w 65%, o łącznej mocy zainstalowanych transformatorów 15/0,4 kV (kVA) równej 
75 232 kVA. 

4.2.10. System gazowniczy 

Przez obszar miasta Biała Podlaska przebiega trasa gazociągu wysokoprężnego 
Ø 150 CN biegnący od północy od miejscowości Hołowczyce. Zasila on stację I stopnia 
Sławacinek Stary o przepustowości 9 000 m3/h zlokalizowaną na terenie Gminy Biała 
Podlaska, która jest źródłem gazu dla całego miasta. Sieć gazowa niskiego ciśnienia na 
terenie miasta zasilana jest z 2 stacji redukcyjnych II stopnia znajdujących się na ul. 
Warszawskiej i na ul. Janowskiej. 

Zarządcą infrastruktury gazowej na terenie miasta jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
Oddział w Lublinie, natomiast Dystrybucją gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych 
i instytucjonalnych na terenie miasta Biała Podlaska zajmuje się PGNiG Obrót Detaliczny 
Sp. z o.o. Region Mazowiecki50. 

Zgodnie z danymi GUS w roku 2020 długość czynnej sieci rozdzielczej wynosiła 
105,8 km. Wzrost zauważalny jest w liczbie odbiorców gazu, w roku 2020 z gazu ziemnego 
korzystało 10 349 gospodarstw i była to wartość o 16,4% większa niż w roku 2015 
(8 627 gospodarstw). Aktualnie na terenie miasta Biała Podlaska z sieci gazowej korzysta 
28 208 osób51. 

4.2.11. Sieć kanalizacyjna52 

Miejski system kanalizacyjny miasta Biała Podlaska jest systemem rozdzielczym, składający 
się z systemu kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. 

                                                 
48

 Sieć średniego napięcia (SN) – sieć elektroenergetyczna, w której napięcie międzyfazowe wynosi od 1 kV do 60 kV 
49 

Sieć niskiego napięcia (nn) – sieć elektroenergetyczna, która dostarcza energię elektryczną do indywidualnych odbiorców 
50

 Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska do 2030 roku 
51

 Źródło: Dane GUS, BDL 
52

 Źródło: https://bwikwodkan.pl/. Dostęp 23.12.2021 r. 
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Podstawową zasadą eksploatacji sieci kanalizacyjnych jest utrzymanie ciągłego odbioru 
ścieków oraz wód opadowych i roztopowych poprzez sieć do odbiornika. 

Odbiornikiem ścieków komunalnych jest miejska oczyszczalnia, zlokalizowana przy 
ul. Brzegowej, natomiast wód opadowych i roztopowych - rzeka Krzna, do której 
bezpośrednio odprowadzane są wody opadowe, bądź pośrednio przez rowy melioracyjne – 
poprzez 12 wylotów. 

Zarządcą sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Biała Podlaska jest przedsiębiorstwo Bialskie 
Wodociągi i Kanalizacja "Wod-Kan" Sp. z o.o. Do podstawowych obowiązków Spółki należy: 

− systematyczna konserwacja sieci; 

− bieżące usuwanie awarii; 

− remonty generalne sieci. 

Kanalizacja sanitarna jest systemem grawitacyjno-pompowym, służącym do odprowadzania 
ścieków komunalnych z gospodarstw domowych, przemysłu i innych obiektów. Na koniec 
2021 roku długość czynnej sieci kanalizacji ściekowej, odbierającej ścieki socjalno-bytowe 
oraz przemysłowe wynosiła 180,9 km. Do miejskiego systemu kanalizacyjnego podłączona 
jest również część nieruchomości z obszaru Gminy Biała Podlaska. 

Wg struktury materiałowej 48% sieci kanalizacji ściekowej jest wykonana z rur 
kamionkowych a ok. 40% z rur PCV. W ostatnich latach wiodącym materiałem 
wykorzystywanym do budowy sieci kanalizacji ściekowej są rury PVC53. 

Kanalizacja deszczowa składa się z systemu rur o średnicach od 0,2 m do 1,0 m. Sieć 
prowadzona jest w ciągach głównych utwardzonych ulic miasta. Dodatkowo na system 
kanalizacji deszczowej miasta składają się również systemy lokalne, osiedlowe, zakładowe 
oraz uzbrojenie: studnie żelbetowe, betonowe i z tworzyw sztucznych. Do podczyszczania 
ścieków opadowych i roztopowych stosowane są separatory zawiesin i substancji 
ropopochodnych. 

4.2.12. Sieć wodociągowa 

System zaopatrzenia w wodę miasta Biała Podlaska, oparty jest na ujęciach wody 
podziemnej. Przedsiębiorstwo Bialskie Wodociągi i Kanalizacja "Wod-Kan" Sp. z o.o., 
eksploatuje w tym celu dwie Stacje Uzdatniania Wody (SUW) 54: 

− SUW Narutowicza - wykorzystuje 9 studni ujmujących wody z warstw trzecio – 
czwartorzędowych o głębokości w przedziale 60 – 65 m p.p.t. i wydajnościach od 40 
do 80 m3/h oraz jedną studnię ujmującą wodę z warstwy jurajskiej z głębokości 484 
m p.p.t. i wydajności 150 m3/h; 

− SUW Sitnicka - wykorzystuje 4 studnie trzecio – czwartorzędowe o głębokości od 81 
do 83 m p.p.t. i wydajności ok. 25 – 50 m3/h oraz jedną studnię jurajską o głębokości 
470 m p.p.t. i wydajności 106 m3/h. 

Przy obydwu stacjach woda pobierana z ujęć jest czysta bakteriologicznie i nie wymaga 
dezynfekcji. Zawiera nadmierne ilości związków żelaza i manganu (charakterystyczne dla 
wód podziemnych), które usuwane są w systemie jednostopniowej filtracji w filtrach 
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ciśnieniowych. Woda ujmowana ze studni jurajskich ma temperaturę ok. 15oC przez 

co poddawana jest procesowi schładzania za pomocą pompy ciepła (schłodzenie o ok. 2°C). 

Na koniec 2021 roku długość czynnej sieci wodociągowej wykorzystywanej do zaopatrzenia 
w wodę do spożycia przez ludzi oraz jednocześnie na cele przeciwpożarowe wynosiła 
200,8 km. Do miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę podłączona jest również część 
nieruchomości na terenie  Gminy Biała Podlaska. 

Wg struktury materiałowej ponad 79% sieci wodociągowej jest wykonanej z rur PCV i PE. 
W ostatnich latach głównym materiałem do budowy sieci wodociągowych są rury PE55. 

4.3. Wody powierzchniowe  

Przez miasto Biała Podlaska przepływa rzeka Krzna oraz jej dopływ Klukówka. Około 
2,6 km w dół rzeki od ujścia Klukówki do Krzny uchodzi prawostronny dopływ, Rudka. 
Na obszarze miasta znajdują się dwa zbiorniki odparowujące (własność: Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad) służące zagospodarowaniu wód opadowych powiązanych 
z funkcjonowaniem drogi krajowej nr 2 oraz jeden zbiornik przy ulicy Warszawskiej. 
Dodatkowo w południowo - wschodniej części miasta oraz w niewielkiej odległości za jego 
zachodnią granicą (dolina rzeki Krzny), znajdują się liczne stawy hodowlane. 

Rysunek 9. Układ wód powierzchniowych w obrębie miasta Biała Podlaska56 
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 Źródło: Pismo nr IR-002/273/2022 Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej 
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Rzeka Krzna 

Największą rzeką przedmiotowego obszaru jest Krzna, będąca lewobrzeżnym dopływem 
Bugu, o łącznej długości 119,9 km (w granicach miasta - 8,8 km57 od km 42÷100 – Sławacinek 
do km 32÷250 – Czosnówka). Swój początek bierze w środkowej części Niziny Południowo-
podlaskiej, uchodzi do Bugu w miejscowości Neple. Powstaje z dwóch strumieni 
wypływających z Lasów Łukowskich: Krzny Północnej i Krzny Południowej, którą przyjmuje 
się jako początek Krzny. Strumienie te płyną na wschód przez Równinę Łukowską i łączą się 
w Międzyrzecu Podlaskim. Rzeka uchodzi do Bugu na północny wschód od wsi Neple, na 
północny zachód od miasta Terespol. Rzeka Krzna łącznie z rzeką Krzną Południową jest 
jedną z większych rzek regionu Podlasia Południowego, największą w północnej części 
województwa lubelskiego58. Dolina Krzny osiąga znaczną szerokość, dochodzącą miejscami 
do 800 m, jej dno jest podmokłe, w wielu miejscach zabagnione. Rzeka na całej długości jest 
uregulowana. W granicach Białej Podlaskiej regulacja została przeprowadzona w czasie II 
wojny światowej, pozostałością po naturalnym przebiegu rzeki są liczne, nadal dobrze 
zachowane i wypełnione wodą, starorzecza. Współczesne koryto ma szerokość 16-18 m, 
podłużny spadek wynosi około 0,3‰. Krzna stanowi znaczące źródło zagrożenia 
powodziowego, jak również istotną barierę w rozwoju przestrzennym miasta59. Dolina rzeki 
Krzny i Klukówki charakteryzuje się wyjątkowością przede wszystkim ze względu na 
ukształtowanie terenu (malownicze rozlewisko i wijące koryto) oraz wartości przyrodnicze. 
Doliny to głównie obszary niezabudowane, w dużej mierze zalewowe, stanowiące trzon 
miejskiego systemu terenów otwartych. W większości mają charakter rolniczy jak łąki, stawy 
hodowlane i zieleni naturalnej. Roślinność w dolinie rzeki Krzny i Klukówki ma charakter 
naturalny. Są to zadrzewienia i zakrzewienia polne, śródpolne i przydrożne. Dominują 
drzewa liściaste, głównie z gatunków klon zwyczajny, klon jesionolistny i jesion wyniosły. 
Krzewy występujące na terenie to głównie krzewiaste (głównie wierzba). 

Rzeka Klukówka 

Klukówka, największy lewostronny dopływ rzeki Krzny. Łączna długość rzeki wynosi 34,4 km 
(w granicach Białej Podlaskiej - 2,6 km, na długości 1,2 km stanowi granicę miasta). Jej źródła 
znajdują się w miejscowości Bachorza, w gminie Huszlew. W rejonie ujścia, wody rzeki 
są spiętrzone na wysokość około 1,5 m w celu doprowadzenia wody do stawów rybnych, 
znajdujących się około 1,5 km w górę rzeki. Stawy te, o łącznej powierzchni około 36 ha, 
stanowią największe zbiorniki wodne na terenie Białej Podlaskiej. Dolina Klukówki osiąga 
szerokość dochodzącą do 600 m, jej dno jest podmokłe. W latach 1971-1972 rzeka została 
uregulowana60. 

Rzeka Rudka 

Prawostronny dopływ Krzny. Łączna długość rzeki wynosi 28,6 km, na długości około 3 km 
przebiega wzdłuż południowowschodniej granicy Białej Podlaskiej. Swój początek bierze 
w okolicach miejscowości Żelizna w gminie Komarówka Podlaska. W sąsiedztwie miasta 
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płynie w większości naturalnym, meandrującym korytem. W latach 1964-1956 na odcinku 
poniżej mostu kolejowego dokonano jej częściowej regulacji. Średni spadek podłużny rzeki 
wynosi około 0,45‰. Dno doliny jest silnie podmokłe. Rzeka Rudka jest odbiornikiem wód 
opadowych z terenu byłego lotniska w Białej Podlaskiej61. 

4.4. Wody podziemne 

Obszar Głównego Zbiornika Wód Powierzchniowych (GZWP) nr 224 Subzbiornik Podlasie jest 
położony we wschodniej części Polski na granicy Podlasia i Polesia. Obejmuje swym 
zasięgiem powierzchnię 1196,6 km2. Zbiornik ten budują różnowiekowe serie piaszczyste. Są 
to połączone czwartorzędowo-neogeńsko-paleogeńskie utwory porowe, które tworzą drugi 
(dolny), spągowy poziom wodonośny. Budują go głównie piaski kwarcowe o zróżnicowanej 
granulacji, od drobno do gruboziarnistych. Seria wodonośna tworzy rozległą i ciągłą warstwę 
o miąższości najczęściej 15–40 m, a lokalnie przekracza nawet 50 m62. Zasilanie wód 
podziemnych GZWP nr 224 następuje pośrednio na drodze infiltracji opadów 
atmosferycznych w obrębie zbiornika oraz w wyniku ascenzji z poziomów głębszych 
(mezozoicznych). Sumaryczna wielkość zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęć wód 
podziemnych zlokalizowanych w granicach zbiornika wynosi 55 200 m3/d i stanowi 74% 
zasobów dostępnych. Wielkość rzeczywistego poboru wód podziemnych z tego zbiornika 
wynosi 15 309,9 m3/d, co stanowi 20,6% jego zasobów dyspozycyjnych.  

W granicach Białej Podlaskiej GZWP nr 224 znajduje się na obszarze Jednolitej Części Wód 
Podziemnych (JCWPd) nr 67. JCWPd nr 67 jest zagrożona ryzykiem niespełnienia celów 
środowiskowych, przyczyną tego jest oddziaływanie na jakość wód podziemnych terenów 
rolniczych (nawożenie), terenów zurbanizowanych o nieuregulowanej gospodarce wodno-
ściekowej, dużych składowisk odpadów, dróg o dużej intensywności ruchu (E30). 

Tabela 6. Ocena stanu JCWPd nr PLGW200067 (dorzecze: Wisły, region wodny: Środkowej Wisły)63 

Kategoria  Ocena  

Stan chemiczny słaby 

Stan ilościowy dobry 

Ogólna ocena JCWPd słaby 

Ocena ryzyka niespełnienia celów 
środowiskowych 

zagrożona 

Przyczyna zagrożenia nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

Przyczyny antropogeniczne: Oddziaływanie na jakość wód podziemnych 
terenów rolniczych (nawożenie), terenów zurbanizowanych 

o nieuregulowanej gospodarce wodno-ściekowej, dużych składowisk 
odpadów, dróg o dużej intensywności ruchu (E30). 

4.5. Zasoby chronione 

Na terenie miasta Biała Podlaska (w centralnej części) znajduje się 12 pomników przyrody, 
głównie typu jednoobiektowego. Połowa z nich zlokalizowana jest w pobliżu 
ul. Warszawskiej.  
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Ochrona omawianych pomników dotyczy gatunków drzew tj.: Jesion wyniosły, Dąb 
szypułkowy, Lipa drobnolistna. W granicach miasta, zlokalizowany jest również pomnik 
przyrody typu wieloobiektowego, stanowi zbiór 2 drzew z gatunku Kasztanowiec zwyczajny. 

Rysunek 10. Pomniki przyrody - Biała Podlaska64 

 

W okolicy miasta przebiegają korytarze ekologiczne, stanowiące ważny element systemu 
powiązań przyrodniczych całego województwa, istotny dla migracji zwierząt między 
obszarami oraz dla zachowania spójności siedlisk przyrodniczych. 

− od wschodu (również przez wschodnią część miasta) przebiega korytarz ekologiczny 
- Polesie - Puszcza Mielnicka (GKW-3); 

− od południa przebiega korytarz ekologiczny - Lasy Chotylowskie KPnC-3D. 
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: crfop.gdos.gov.pl. Dostęp 02.02.2022 r. 
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Rysunek 11. Mapa korytarzy ekologicznych - Biała Podlaska65 

 

4.6. Ludność 

Demografia 

Obszar miasta Białej Podlaskiej w 2020 roku zamieszkiwało 56 942 mieszkańców, z czego 
27 242 osób stanowili mężczyźni, a 29 700 kobiety.  

Tabela 7. Stan ludności w latach 2015-2020 – Biała Podlaska66 

Kategoria 
Liczba ludności 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogółem 57 414 57 303 57 545 57 352 57 170 56 942 

W wieku przedprodukcyjnym (poniżej 17 lat) 10 265 10 214 10 354 10 314 10 281 10 259 

W wieku produkcyjnym 37 000 36 382 35 915 35 245 34 656 34 094 

W wieku poprodukcyjnym 10 149 10 707 11 276 11 793 12 233 12 589 

W mieście, jak i w całym kraju, obserwujemy wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. 
W roku 2020 odnotowano 12 589 starszych mieszkańców miasta (wzrost o ponad 24 % 
w porównaniu do roku 2015). W roku 2020 gęstość zaludnienia wynosiła 1 153 osób na 
1 km2 i była porównywalna w stosunku do roku 2015. W omawianych latach widoczna jest 
tendencja spadkowa ogólnej liczby ludności o 0,8% (zjawisko obserwowane w skali całego 
kraju). 
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 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: https://mapa.korytarze.pl/. Dostęp 02.02.2022 r. 
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 Źródło: Dane GUS, BDL 
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Wykres 4. Stan ludności w wieku przed i poprodukcyjnym w latach 2015-2020 - Biała Podlaska67 

 

4.7. Potencjał ekonomiczny 

Miasto Biała Podlaska plasuje się na poziomie porównywalnym do wybranych miast Polski 
Wschodniej pod względem wskaźnika dotyczącego liczby podmiotów gospodarczych 
wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności. 

Wykres 5. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności68 

 

W latach 2015 – 2020 w Białej Podlaskiej wskaźnik dotyczący liczby podmiotów 
gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności wzrósł o powyżej 11 %. 
W przypadku miast Puławy oraz Siedlce było to ok. 5 %. Od roku 2019 widać przyspieszenie 
wzrostu wartości wskaźnika podmiotów gospodarczych, na terenie miasta Biała Podlaska. 

W latach 2015 – 2020 odnotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o ok. 22 %, 
z czego blisko 30% wzrost zarejestrowano w branży przemysłu i budownictwa. Na przestrzeni 
omawianych lat uwidacznia się spadek aktywności w obszarze działalności rolnictwa, 
leśnictwa, łowiectwa i rybactwa.  
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 Źródło: Dane GUS, BDL 
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 Źródło: Dane GUS, BDL 
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Tabela 8. Liczba podmiotów gospodarczych wg rodzajów działalności PKD 2007 w latach 2015-202069 

 Rodzaj działalności 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogółem 1 052 1 087 1 101 1 160 1 217 1 282 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 38 39 37 33 35 35 

Przemysł i budownictwo 268 280 277 292 319 348 

Pozostała działalność 746 768 787 835 863 899 

Wzrost liczby przedsiębiorstw uwidacznia się w większości poszczególnych 19 sekcji (wg grup 
rodzajów działalności PKD 2007). Spadki dotyczą zaledwie 5 grup rodzajów działalności. 
Największy wzrost w latach 2015-2020 zaobserwowano wśród podmiotów klasyfikujących 
się do sekcji: 

− C – Przetwórstwo przemysłowe; 

− K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; 

− N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; 

− M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; 

− R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. 

Natomiast spadki liczby przedsiębiorstw, w omawianych latach, dotyczyły sekcji: 

− A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; 

− E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 
z rekultywacją; 

− L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; 

− O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne; 

− P – Edukacja. 

W mieście przeważają mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 pracowników. W roku 
2020 liczba tego typu przedsiębiorstw wynosiła 1 282, co stanowi wzrost w porównaniu do 
roku 2015 o blisko 23 %.  

Tabela 9. Liczba podmiotów gospodarczych wg klas wielkości w latach 2015-2020 

Podmioty wg klas wielkości 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ogółem 1 052 1 087 1 101 1 160 1 217 1 282 

0 - 9 1 012 1 047 1 062 1 121 1 180 1 243 

10 - 49 38 38 37 37 35 37 

50 - 249 2 2 2 2 2 2 

Dochody budżetowe miasta Biała Podlaska w ciągu ostatnich lat wzrosły. W podobnym 
stopniu wzrosły również wydatki realizowane przez miasto. Znaczną część budżetu miasta 
stanowią dochody własne, które w roku 2020 były w wysokości bliskiej środkom pozyskanym 
z dotacji. W analizowanych latach 2015 – 2020 wydatki nie przerosły dochodów miasta, 
co świadczy o stabilnej sytuacji finansowej.  
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 Źródło: GUS, BDL 
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Wykres 6. Dochody i wydatki – Biała Podlaska70 

 

4.8. Powiązanie gminy wiejskiej i miasta Biała Podlaska 

Gmina wiejska i miasto Biała Podlaska stanowią Miejski Obszar Funkcjonalny Biała Podlaska 
(MOF), składający się z dwóch jednostek administracyjnych, za które odpowiadają 
poszczególne samorządy lokalne: Gmina Miejska Biała Podlaska oraz Gmina Biała Podlaska. 
Niezbędnym działaniem samorządów jest wspólne planowanie i prowadzenie polityki 
rozwoju obszaru funkcjonalnego w realizacji ustawowych zadań dotyczących m.in.: 
planowania przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 
gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, zaopatrzenia w energie 
elektryczną i cieplną, lokalnego transportu zbiorowego71.  

W skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska o łącznej powierzchni 
37 480 ha wchodzi Gmina Miejska Biała Podlaska (powierzchnia 4 940 ha) oraz Gmina Biała 
Podlaska (powierzchnia - 32 540 ha). Punktami styku tych obszarów są tereny zielone, 
tj. korytarze ekologiczne, przy wschodniej oraz południowo-zachodniej granicy miasta. 

Obszar koncentruje ważne funkcje gospodarcze oraz społeczne, pełni funkcję uzupełniającą 
oferty miejskich ośrodków wojewódzkich i regionalnych. Zmiany funkcji tych obszarów 
wynikają zarówno z rozprzestrzeniania się miast, jak i zmiany funkcji obszarów wiejskich 
z typowo rolniczych na produkcyjno-usługowe. 

Ze względu na położenie gminy wokół miasta na jej terenie postępują procesy 
suburbanizacyjne w szczególności na terenach miejscowości sąsiadujących z miastem: 
Rakowiska, Sławacinek Stary, Grabanów, Czosnówka oraz Cicibór Duży. 

Na terenie MOF Biała Podlaska znajdowało się zaledwie 45,63 ha72 obszarów prawnie 
chronionych, które w całości znajdują się na terenie Gminy Biała Podlaska. Obszary 
te kwalifikowane są jako użytki ekologiczne. Brak jest obszarów Natura 2000. 
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 Źródło: Dane GUS, BDL 
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 Źródło: Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 
(z perspektywą do 2030 roku) 
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 Źródło: http://crfop.gdos.gov.pl/. Dostęp 09.02.2022 r. 
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Rysunek 12. Miejski Obszar Funkcjonalny Biała Podlaska73 

 

4.9. Partycypacja społeczna  

Aby dokonać poprawnej weryfikacji głównych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu dla 
Białej Podlaskiej, poproszono również o wypowiedź mieszkańców miasta. 
W przeprowadzonej ankiecie wzięło udział 187 mieszkańców. Przeważającą grupą, były 
kobiety - aż 64%. W badaniu brały udział osoby po 36 roku życia oraz mieszkańcy spoza 
centrum, zamieszkający osiedla w budynkach jednorodzinnych.  

 

                                                 
73

 Źródło: Aneks statystyczno-diagnostyczny do Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała 
Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do roku 2030). 
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Wyniki ankiety wskazują, że aż 38% badanych raczej zgodzi się z faktem, a 35% 
respondentów jest pewnych, że w ciągu ostatnich lat można było zaobserwować znaczący 
wpływ zmian klimatu na ich codzienne życie w mieście. Niemal 6% stwierdziło, że nie ma 
w tym temacie zdania, a 21% opowiedziało się, że nie zaobserwowali znaczącego wpływu 
klimatu na ich codzienne funkcjonowanie. 

 

 

 

Ankietowani jako najbardziej niekorzystne skutki występowania zjawisk pogodowych, 
wskazali wyschnięte trawniki na posesjach prywatnych i terenach zieleni w mieście. 
Następnie: 

− podtopienia/zalania ulic i chodników; 

− złe warunki termiczne w obiektach publicznych; 

− przepełnione studzienki kanalizacyjne; 

− występowanie zjawiska miejskiej wyspy ciepła; 

− zniszczenie mienia spowodowane przez zalanie, podtopienie i silny wiatr. 

Jedynie 11 osób udzieliło odpowiedzi, że nie doświadczyło żadnych skutków zmian klimatu. 
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lub zaobserwował/a Pan/i w ciągu ostatnich lat?



Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej 

45 
 

 

Ankietowani odpowiedzieli, iż największy wpływ na komfort życia w mieście mają 
długotrwałe susze i upały. Dodatkowo istotny wpływ wywierają intensywne opady i burze 
oraz huraganowy wiatr.74 

 

Ponad 36% ankietowanych wykazuje umiarkowane zainteresowanie problematyką adaptacji 
miasta do zmian klimatu. Spore zainteresowanie tematem, deklaruje 42% badanych. Jedynie 
4% twierdzi, że temat ten nie jest dla nich ważny.  

 

Ponad 6% badanych nie rozważa możliwości ubezpieczenia się od ryzyka związanego 
z występowaniem skutków zmian klimatu, 33% ankietowanych mieszkańców, raczej nie widzi 
takiej konieczności. Aż 22% respondentów nie ma zdania. Może to oznaczać wciąż 
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niedostateczną świadomość w odniesieniu do zagrożeń wynikających ze skutków zmian 
klimatu. 

 

Analiza uzyskanych odpowiedzi na pytanie ,,Jakie szanse wynikające ze zmian klimatu 
są Pani/Pana zdaniem najbardziej istotne dla miasta” pozwala stwierdzić, że dla 
mieszkańców Białej Podlaskiej najbardziej istotna jest możliwość pozyskiwania większych 
ilości energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie kosztów odśnieżania dróg oraz skrócenie 
okresu grzewczego. 

 

Zdecydowana większość objętych badaniem mieszkańców, uznaje, że wpływ zmian klimatu 
na miasto będzie bardziej negatywny niż pozytywny. 
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Mieszkańcy Białej Podlaskiej stwierdzili, że najbardziej istotnymi skutkami zmian klimatu jest 
zniszczenie mienia w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych, następnie konieczność 
inwestowania w urządzenia klimatyzacyjne, nowoczesną izolację termiczną oraz obniżenie 
komfortu życia. 

 

Aż 61% udzielonych odpowiedzi dotyczyła potrzeby wzmocnienia świadomości społecznej 
w zakresie zagrożeń, jakie wynikają ze zmian klimatu, natomiast 60% potrzebę 
zabezpieczenia środków finansowych na realizację działań adaptacyjnych. Mieszkańcy 
zwrócili również uwagę na potrzebę wzmocnienia współpracy między sektorem publicznym 
i prywatnym oraz konieczność wprowadzenia działań edukacyjnych. 
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Mieszkańcy uznali, że można zwiększyć ich zaangażowanie we wdrażanie działań 
adaptacyjnych do zmian klimatu, głównie poprzez przeprowadzanie konsultacji 
proponowanych działań i informowanie ich o działaniach podejmowanych przez władze 
miasta. Istotnym z punktu widzenia mieszkańców jest także przeprowadzenie kampanii 
edukacyjnej, konkursów oraz zabezpieczenie finansów na działania adaptacyjne. 

 

Największa liczba osób, które udzieliły odpowiedzi na ankietyzację, twierdzi, że Biała 
Podlaska nie jest dobrze przystosowana do zmian klimatu (48% udzielonych odpowiedzi). 
Warto tutaj zaznaczyć, że stosunkowo wysoki udział osób nie ma na ten temat zdania 
(27% ankietyzowanych). 
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Prawie 80% badanych uznało działania służące adaptacji miasta do zmian klimatu za ważne 
lub bardzo ważne. 

5. Diagnoza 

Diagnoza postępujących zmian klimatu i wynikających z nich zagrożeń, jest niezbędna 
do przygotowania planu adaptacji. Została ona przeprowadzona na podstawie historycznych 
pomiarów synoptycznych, opracowań naukowych oraz modelowych scenariuszy 
spodziewanych zmian klimatycznych. Wkład w jej opracowanie wnieśli, również 
przedstawiciele różnych grup interesariuszy, w tym mieszkańcy miasta poprzez udział 
w badaniu ankietowym. Starannie przeprowadzona diagnoza umożliwia wybór zestawu 
działań adaptacyjnych, skutecznie zwiększających odporność miasta na zmiany klimatu. 

5.1. Określenie stopnia ekspozycji na dany czynnik klimatyczny 

Analiza wybranych parametrów pozwoli na określenie ekspozycji/narażenia miasta na 
badany czynnik. Jest to pierwsza składowa niezbędna do określenia jego podatności na 
zmiany klimatu. W celu przeprowadzenia analizy, posłużono się zbiorem licznych danych 
historycznych obejmujących okres od 1981 roku i pozwalających dokonać analizy wrażliwości 
poszczególnych sektorów miasta na określone czynniki klimatyczne.  

Charakterystyka czynników klimatycznych dla Białej Podlaskiej została opracowana głównie 
w oparciu o dane pomiarowe pochodzące z najbliższej, reprezentatywnej dla miasta stacji 
synoptycznej IMGW75 - Terespol (352230399) oraz stacji hydrologicznej Malowa Góra 
(152230070). 

Przedstawione scenariusze prognozowanych zmian klimatu uwzględniają dane, umieszczone 
na stronie Klimada. Serwis ten agreguje dane na poziomie powiatów, w tym Powiatu Biała 
Podlaska, który jest tożsamy z Gminą Miejską Biała Podlaska (jest ona miastem na prawach 
powiatu). Przedstawione prognozy zakładają skalę dalszego wzrostu emisji CO2 oraz 
osiągnięcie wymuszenia radiacyjnego na określonych poziomach: 

− RCP 4,5 – scenariusz zakładający wprowadzenie nowych technologii dla uzyskania 
wyższej niż obecnie redukcji gazów cieplarnianych - w roku 2100 osiągnięcie 
koncentracji CO2 nieprzekraczającej 580 ppm (względem 410 ppm w 2020 r.) oraz 
wymuszenia radiacyjnego 4,5 [W/m2]; 

                                                 
75

 Źródło: IMGW: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 
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− RCP 8,5 – scenariusz zakładający utrzymanie aktualnego tempa wzrostu emisji 
gazów cieplarnianych - w roku 2100 osiągnięcie koncentracji CO2 na poziomie 1230 
ppm. (względem 410 ppm w 2020 r.) oraz wymuszenia radiacyjnego 8,5 [W/m2]. 

5.1.1. Temperatura powietrza  

Polscy klimatolodzy przyjmują, że z falą upałów mamy do czynienia, gdy przez przynajmniej 
trzy kolejne dni notowano temperaturę powyżej 30°C. Fale upałów są bardziej dotkliwe 
w obszarach zurbanizowanych o wysokim stopniu akumulacji ciepła i utrudnionej wymianie 
powietrza, co ma istotny wpływ na brak możliwości wystarczającego wychłodzenia nocą. Jest 
to wynik występowania dużych powierzchni zabudowanych materiałami, takimi jak beton 
i asfalt, które nagrzewają się znacznie szybciej i mocniej niż tereny pokryte naturalnymi 
materiałami (np. tereny zielone). Dodatkowo zwarta zabudowa utrudnia cyrkulację 
powietrza. Wszystko to przyczynia się do powstania niesprzyjających warunków życia 
w mieście w tym do zjawiska tzw. „Miejskiej Wyspy Ciepła”, gdzie temperatura jest o kilka, 
a w skrajnych przypadkach, kilkanaście stopni wyższa od terenów peryferyjnych. 

Zagrożenie falami upałów w mieście Biała Podlaska wyznaczono na podstawie dwóch 
wskaźników: 

− liczba dni upalnych – definiowana jako dni z temperaturą maksymalną powietrza 
powyżej 30°C; 

− liczba fal upałów – definiowana, jako ciąg co najmniej 3 dni z temperaturą 
maksymalną powietrza powyżej 30°C w każdym dniu. 

Podobne założenia do analizy przyjęto w celu stwierdzenia zagrożenia falami zimna.  Analizę 
zagrożenia wyznaczono na podstawie dwóch wskaźników: 

− liczba dni przymrozkowych– definiowana, jako dni ze spadkiem temperatury 
powietrza przy gruncie poniżej 0°C, przy średniej dobowej większej od 0°C; 

− liczba fal chłodu – definiowana, jako ciąg co najmniej 3 dni z temperaturą 
minimalną powietrza poniżej -10°C w każdym dniu. 

Dni upalne 

Dokonując analizy danych dotyczących liczby dni upalnych (liczby dni w roku, w których 
dobowa temperatura maksymalna jest wyższa niż 30 ᴼC) zauważyć można trend wzrostu. 
Najwięcej dni upalnych odnotowano w roku 2015 – 22 dni upalne. Z kolei najmniejsza ilość 
dni upalnych wystąpiła w latach 1982-1984, 1987-1988 oraz w roku 1996 – po 1 dniu 

z temperaturą przekraczającą 30°C. 

Średnia wieloletnia dotycząca liczby dni upalnych wyniosła 8 dni w roku. W wieloleciu 
obejmującym lata 1981-1991 odnotowano średnio 3 dni w roku z temperaturą 

przekraczającą 30°C, w kolejnym okresie obejmującym lata 1992-2001– 9 dni, następnie 
w latach 2002-2011 – 8 dni. Największą liczbę dni upalnych odnotowano w ostatniej 
dekadzie (obejmującej lata 2012-2021) – 14 tego typu dni.  



Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej 

51 
 

Wykres 7. Liczba dni upalnych (dni z temperaturą maksymalną >30°C) w latach 1981-2021– Gmina 
Miejska Biała Podlaska76 

 

Podobny trend wzrostu liczby dni upalnych przewidywany jest w nadchodzących latach. 
Zarówno scenariusz RCP 4,5 zakłada wzrost liczby dni upalnych w Białej Podlaskiej do roku 
2035, jak również scenariusz przewidujący utrzymanie aktualnego tempa wzrostu emisji 
gazów cieplarnianych (RCP 8,5), prognozuje wzrost liczby dni upalnych w ciągu roku.  

Wykres 8. Scenariusz RCP 4,5 oraz RCP 8,5. Prognoza dotycząca liczby dni upalnych do roku 2035 – 
Gmina Miejska Biała Podlaska77 

 

Fale upałów 

Analiza wyników meteorologicznych wykonana dla zjawiska fal upałów, ukazuje trend 
wzrostowy. Rekordowym pod względem liczby dni upalnych, występujących ciągiem, były 
lata 2010 i 2017 (po 3 fale upałów). W roku 2010 okres upałów trwał od 16 do18 lipca, 
od 21 do 24 lipca oraz od 13 do 16 sierpnia, czyli łącznie 10 dni. Z kolei w roku 2017 zjawisko 
fal upałów odnotowano w okresach od 31 lipca do 3 sierpnia, od 10 do 12 sierpnia oraz 
od 17 do 19 sierpnia, czy łącznie również 10 dni. W latach 1981-2001 liczba fal upałów 
wyniosła 32. Liczba fal upałów w analizowanym okresie (lata 1981-2021) w podziale na 
dekady rośnie.  

                                                 
76

 Źródło: Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone 
77

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych:  www.klimada2.ios.gov.pl. Dostęp dnia 02.04.2021 r. 
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Wykres 9. Liczba fal upału (min. 3 dni z Tmax > 30 ᴼC) w latach 1981-2021 – Gmina Miejska Biała 
Podlaska78 

 

Niskie temperatury 

Analiza danych liczby dni przymrozkowych na terenie Białej Podlaskiej, nie wskazuje 
wyraźnego kierunku trendu (wzrostu lub spadku). Największą liczbę dni przymrozkowych 
odnotowano w roku 2002 - 100 dni, natomiast najniższą w roku 1996 - 52 dni. 

Analizując sumę dni przymrozkowych w ostatnich trzech dekadach (lata 1992-2021) można 
stwierdzić spadek występowania tego typu dni (w latach 1992 – 2001 odnotowano 816 dni 
przymrozkowych, w latach 2002 – 2011 – 813 dni, natomiast w ostatnim dziesięcioleciu (lata 
2012 – 2021) dni przymrozkowych było zdecydowanie mniej – 788 dni).   

Wykres 10. Liczba dni przymrozkowych w latach 1981-2021 – Gmina Miejska Biała Podlaska79 

 

Analiza danych dotyczących występowania dni, w których minimalna temperatura dobowa 

była na poziomie poniżej 0°C, przedstawia spadek liczby omawianych dni na obszarze Białej 

Podlaskiej. Najwięcej dni z temperaturą poniżej 0°C zaobserwowano w roku 1996 - 138 dni, 
a najmniej w roku 1990 - 75 dni. W latach 1981-2021 odnotowano średnio 111 dni w roku 

z minimalną temperaturą dobową poniżej 0°C. W ostatnich trzech dekadach (lata 1992-
2021) odnotowano spadek średniej liczby dni z temperaturą minimalną dobową poniżej 

0°C (w latach 1992 – 2001 odnotowano 120 tego typu dni, natomiast w latach 2002 – 2011 – 
112 dni).  W ostatnim dziesięcioleciu (lata 2012 – 2021) dni z minimalną temperaturą 

dobową poniżej 0°C  było zdecydowanie mniej – 98 dni.   

                                                 
78

 Źródło: Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone 
79

 Źródło: Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone 
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Wykres 11. Liczba dni z temperaturą <0°C - Gmina Miejska Biała Podlaska80 

 

Tendencję spadku obserwujemy również w prognozach. 

Wykres 12. Scenariusz RCP 4,5 ora RCP 8,5. Liczba dni z temperaturą minimalną < 0°C do roku 2035 - 
Gmina Miejska Biała Podlaska81 

 

Fale chłodu 

Analiza danych dotyczących liczby fal chłodu (liczby okresów w ciągu roku, w których 
dobowa temperatura minimalna niższa od -10ᴼC utrzymuje się przez minimum 3 kolejne 
doby) nie wykazuje znaczących trendów spadku lub wzrostu tych okresów. W latach 1981 – 
2021 najwięcej fal chłodu odnotowano w roku 1993 i w 2010 (po 5 fal chłodu). W roku 1993 
fale chłodu obejmowały łącznie 22 dni, natomiast w roku 2010 - 27 dni. 

                                                 
80 

Źródło: Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. 
81

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych:  www.klimada2.ios.gov.pl. Dostęp dnia 02.02.2022 r. 
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Wykres 13. Liczba fal chłodu w latach 1981-2021 – Gmina Miejska Biała Podlaska82 

 

Wykres 14. Liczba dni z temperaturą <-10°C w latach 1981-2021 - Gmina Miejska Biała Podlaska83 

 

Wyraźną tendencję spadku dotyczącą zjawiska fal chłodu obserwujemy w przygotowanych 
prognozach. W związku z powyższym należy założyć, że omawianych dni przymrozkowych, 
bardzo mroźnych oraz zjawiska fal chłodu na obszarze Białej Podlaskiej będzie w przyszłości 
coraz mniej. 

Wykres 15. Liczba fal chłodu w latach 2022-2035 - Gmina Miejska Biała Podlaska 

 

 

                                                 
82

 Źródło: Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. 
83

 Źródło: Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. 
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Temperatura średnioroczna 

Poniżej przedstawiono mapy prezentujące rozkład temperatury w Polsce dotyczące roku 
2020 oraz odchylenie w stosunku do roku 2020, średniej temperatury w Polsce w latach 
1981-2010.  

Rysunek 13. Rozkład średniej temperatury rocznej w roku 202084 

 

Rysunek 14. Odchylenie średniej temperatury w Polsce w latach 1981-201085 

 

 

                                                 
84

 Źródło: klimat.imgw.pl. Dostęp 06.02.2022 r. 
85

 Źródło: klimat.imgw.pl. Dostęp 06.02.2022 r. 



Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej 

56 
 

Przestrzenny rozkład anomalii średniej temperatury powietrza dotyczący roku 2020 
w stosunku do tzw. normy klimatologicznej, czyli wartości średniej dla okresu 1981-2010, 
pokazuje, że na terenie Białej Podlaskiej wystąpiła wartość anomalii w granicach 1 -

 2°C. Wystąpienie anomalii potwierdza również analiza wyników meteorologicznych 
wykonana dla stacji reprezentatywnej dla Białej Podlaskiej, odchylenie w roku 2020 (średnia 

dobowa temperatura 9,92°C), względem średniej temperatury powietrza dotyczącej 

wielolecia (obejmującego lata 1981-2021), wyniosła 1,69°C. 

Analiza wyników meteorologicznych wykonana dla temperatur średnich dobowych, ukazuje 
trend wzrostu, przybliżony do trendu ujawniającego się dla całego obszaru Polski. Średnia 
roczna temperatura powietrza w Białej Podlaskiej dla okresu wieloletniego 1981-2021 

wyniosła 8,23°C. Najwyższą wartość stwierdzono w roku 2019 - 10,12°C. Najchłodniejszym 

był rok 1987, kiedy średnia roczna temperatura powietrza wyniosła 5,90°C.  

Trend wzrostu uwidacznia się już na przestrzeni kolejnych wieloleci. Dla okresu 
przypadającego w latach 1981-1991 średnia dobowa temperatura wynosiła 

7,65°C, w następnym okresie obejmującym lata 1992-2001 – 7,98°C, następnie kolejno 

w latach 2002-2011 zaobserwowano wzrost do wartości –8,31°C, aż do ostatniego 
analizowanego dziesięciolecia (lata 2012-2021), kiedy średnia dobowa temperatura wyniosła 

9,05°C.  

Wykres 16. Średnia dobowa temperatura w latach 1981-2021 - Gmina Miejska Biała Podlaska86 

 

Podobnie kształtują się prognozy na nadchodzące lata. Oba scenariusze RCP 4,5 oraz RCP 8,5 
niewiele od siebie odbiegają. Według scenariusza zakładającego wprowadzenie nowych 
technologii dla uzyskania wyższej niż obecnie redukcji gazów cieplarnianych (RCP 4,5), 

średnia temperatura powietrza do roku 2035 ma wynieść 9,22°C. Drugi scenariusz, 
zakładający utrzymanie aktualnego tempa wzrostu emisji gazów cieplarnianych (RCP 8,5), 

przewiduje wzrost temperatury do poziomu 9,44°C. 

                                                 
86

 Źródło: Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. 
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Wykres 17. Scenariusz RCP 4,5 oraz RCP 8,5. Prognoza średniej temperatury powietrza 
w poszczególnych latach do roku 2035 - Gmina Miejska Biała Podlaska 87 

 

Wykres 18. Rozkład roczny średniej temperatury dobowej w wieloleciu - Gmina Miejska Biała 
Podlaska88 

 

Najcieplejszymi miesiącami w roku są lipiec i sierpień. Średnia temperatura powietrza w tych 

miesiącach, w latach 1981-2021, wyniosła 18,54°C. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń 

z średnią temperaturą w wieloleciu na poziomie -2,61°C. 

5.1.2. Opady atmosferyczne 

Zagrożenia związane z występowaniem opadu na obszarze Białej Podlaskiej opisane zostały 
następującymi wskaźnikami: 

− suma roczna opadu; 

− opad ekstremalny; 

− opady śniegu. 

Suma roczna opadu 

Analiza danych dotyczących rocznej sumy opadu dla stacji reprezentatywnej dla Białej 
Podlaskiej ukazuje trend wzrostu (wykres poniżej). Średnia roczna suma opadu dla okresu 

                                                 
87

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: https://klimada2.ios.gov.pl/. Dostęp dnia 02.04.2021 r. 
88

 Źródło: Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. 
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wieloletniego 1981-2021 wyniosła 533,9 mm. Najwyższą wartość stwierdzono w roku 2010 - 
723,5 mm, natomiast najniższą w roku 1991 – 335,0 mm.  

Wykres 19. Suma roczna opadu w latach 1981-2021 - Gmina Miejska Biała Podlaska89 

 

Oba scenariusze prognostyczne dla Białej Podlaskiej również zakładają wzrost sumy rocznej 
opadu. Uwidoczniony trend wzrostu do roku 2035 nie jest wyraźny, jednak w perspektywie 
dalszych lat przewiduje się bardziej znaczący jego wzrost.  

                                                 
89

 Źródło: Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. 
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Wykres 20. Scenariusze RCP 4,5 oraz RCP 8,5 na lata 2022-2090. Prognoza dotycząca sumy rocznej 
opadu – Gmina Miejska Biała Podlaska90 

 

 

 

Wykres 21. Średnia suma opadu w latach 1981-2021 - Gmina Miejska Biała Podlaska91 

 

                                                 
90

 Opracowanie własne na podstawie danych: https://klimada2.ios.gov.pl/. Dostęp dnia 02.04.2021 r. 
91

 Źródło: Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. 
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W analizowanym okresie (lata 1981-2021) najbardziej obfitym w opady miesiącem jest lipiec, 
w którym średnia opadów wynosi 72,37 mm na dobę. Natomiast najmniej obfitym w opady 
miesiącem jest luty, w którym średnia opadów kształtowała się na poziomie 24,12 mm/d. 

Opad ekstremalny - liczba dni z opadem ≥ 10 mm/d w roku 

Analiza danych udostępnionych przez IMGW, wskazuje trend wzrostu dni z opadem 
ekstremalnym ≥ 10 mm/d. Średnia roczna liczba dni dla okresu wieloletniego 1981-2021 
wyniosła 11 dni w ciągu roku. Największą ilość tego typu dni stwierdzono w roku 2016 – 
21 dni z opadem ekstremalnym, natomiast najmniejszą liczbę dni w roku 1985 – 1 dzień 
z opadem ekstremalnym. 

Wykres 22. Liczba dni z opadem ≥10 mm/d w latach 1981-2021 - Gmina Miejska Biała Podlaska92 

 

Oba scenariusze prognozy dla Białej Podlaskiej zakładają wzrost liczby dni z opadem 
≥ 10 mm/d do roku 2035, jak również w perspektywie kolejnych lat.  

Wykres 23. Scenariusz RCP 4,5 oraz RCP 8,5. Prognoza dotycząca liczby dni z opadem 
≥ 10 mm/d do 2090 r.- Gmina Miejska Biała Podlaska93 

 

                                                 
92

 Źródło: Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. 
93

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: https://klimada2.ios.gov.pl/. Dostęp dnia 02.04.2021 r. 
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Opad ekstremalny - liczba dni z opadem ≥ 20 mm/d w roku 

Analiza danych dotyczących Białej Podlaskiej nie wskazuje znaczącego trendu wzrostu lub 
spadku liczby dni z opadem ≥ 20 mm/d w roku. Średnia roczna liczba dni z opadem 
≥ 20 mm/d w roku, dla okresu wieloletniego 1981-2021 wyniosła 3 dni. Największą liczbę dni 
z opadem ≥ 20 mm/d stwierdzono w roku 2001 – 7 dni. W omawianym wieloleciu 
odnotowano również lata, w których tej wielkości opad nie wystąpił. 

Wykres 24. Liczba dni z opadem ≥ 20 mm/d w latach 1981-2021 - Gmina Miejska Biała Podlaska94 

 

Oba scenariusze zakładają początkowy spadek liczby dni z opadem ≥ 20 mm/d do roku 2035. 
W dalszym okresie prognozowany jest wzrost liczby dni z opisywanym opadem. 

                                                 
94

 Źródło: Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. 
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Wykres 25. Scenariusz RCP 4,5 oraz RCP 8,5 do roku 2090. Prognoza dotycząca liczby dni z opadem 
≥ 20 mm/d - Gmina Miejska Biała Podlaska95 

 

 

Biorąc pod uwagę prognozy w obu scenariuszach, przewiduje się wzrost liczby 
dni z omawianym opadem ekstremalnym ≥ 20 mm/d w mieście.  

Można zauważyć, że opady charakteryzują się okresami mniej lub bardziej obfitymi, 
natomiast istotną informacją jest fakt, że zmieniła się ich struktura, opady są bardziej 
gwałtowne, krótkotrwałe, niszczycielskie powodują coraz częściej gwałtowne powodzie96. 

W ramach projektu Klimada 2.0 opracowano prognozę dotyczącą średniej kroczącej 
wskaźnika intensywności (natężenia) opadu dla Białej Podlaskiej, z której wynika, że 
natężenie opadów (stosunek przyrostu wysokości opadu do czasu, w którym ten przyrost 
nastąpił97) w kolejnych latach będzie wzrastać. 

                                                 
95

 Źródło: Klimada2.ios.gov.pl. Dostęp 6.02.2022 r. 
96 

 Źródło: http://klimada.mos.gov.pl/. Dostęp 07.02.2022 r. 
97

 Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/. Dostęp 08.02.2022 r. 
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Wykres 26. Średnia krocząca wskaźnika intensywności opadu - Gmina Miejska Biała Podlaska98 

 

Pokrywa śnieżna 

Śnieg – opad atmosferyczny w postaci stałej, składający się z drobnych kryształów lodu, 
często połączonych ze sobą w różne formy, m.in. gwiazdki, blaszki. Kryształki lodu powstają 
z przechłodzonych kropelek wody lub przez resublimację pary wodnej. Powstaje przy 
ujemnych temperaturach powietrza w procesie odkładania się śniegu na powierzchni 
gruntu99.  

Dokonując analizy danych dotyczących temperatur przymrozkowych (rozdział 5.1.1. 

Temperatura powietrza), zauważalny jest trend spadku dni z temperaturą poniżej 0°C, czyli 
dni, w których obecne są odpowiednie warunki termiczne dla wystąpienia opadów śniegu. 

Analiza danych rocznej liczby dni z pokrywą śnieżną na terenie miasta Biała Podlaska 
wskazuje trend malejący. Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną w mieście dla okresu 
wieloletniego 1981-2021 wyniosła 63 dni. Najwyższą wartość zanotowano w roku: 1996 – 
119 dni z pokrywą śnieżną, z kolei najniższą wartość zanotowano w roku 2020 – 10 dni 
z pokrywą śnieżną. 

Wykres 27. Liczba dni z pokrywą śnieżną w latach 1981-2021 - Gmina Miejska Biała Podlaska100 

 

Przyglądając się sytuacji ogólnokrajowej, od października 2019 roku do kwietnia 2020 roku 
pokrywa śnieżna zalegała wyraźnie krócej niż średnio w wieloleciu 1981-2010101, był 
to najmniej śnieżny okres zimy w historii pomiarów instrumentalnych w Polsce. Prognozy 

                                                 
98  

Źródło: Klimada2.ios.gov.pl. Dostęp 08.02.2022 r. 
99

 Źródło: https://imgw.isok.gov.pl/. Dostęp 08.02.2022 r. 
100

 Źródło: Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. 
101

 Źródło: Biuletyn Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej. Rok 2020. 
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przewidują, że okres zalegania pokrywy śnieżnej, będzie ulegał stopniowemu skracaniu, 
a w połowie XXI wieku może być średnio o 28 dni krótszy niż obecnie102. 

Według obu scenariuszy (RCP4,5 i RCP8,5) do roku 2035 prognozowane jest zmniejszenie 
grubości pokrywy śnieżnej. 

Wykres 28. Średnia krocząca liczby dni z pokrywą śnieżną- Polska103 

 

5.1.3. Zagrożenie suszą 

Susza – długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub z nieznacznym opadem 
w stosunku do średnich wieloletnich wartości i wysoką temperaturą. Prowadzi do znacznego 
wyczerpania zasobów wodnych w zlewniach rzecznych104. 

Susza definiowana jest jako katastrofa naturalna (zdarzenie związane z działaniem sił natury) 
która może doprowadzić do klęski żywiołowej. Zjawisko suszy w przeciwieństwie do powodzi 
(która zwykle ma dynamiczny przebieg i jest skutkiem nasilonych opadów), jest trudne 
do jednoznacznego zdefiniowania poprzez swoją złożoność, co do występowania w ujęciu 
czasu trwania, charakterystyki przebiegu i zasięgu przestrzennego. Podstawową trudność 
stanowi ścisłe zdefiniowanie jej początku i końca - jest najczęściej niejednoznacznie 
ograniczona w czasie i przestrzeni, z reguły jest rezultatem wielu naturalnych czynników 
wzajemnie na siebie oddziałujących. Susza wpływa bezpośrednio i pośrednio na środowisko, 
gospodarkę oraz społeczeństwo. Zjawisko suszy określają jej 4 fazy rozwoju105: 

− susza atmosferyczna - powstaje bezpośrednio na skutek sytuacji meteorologicznej, - 
braku opadów lub ich długotrwałego niedoboru w relacji do warunków normalnych 
w wieloleciu w analizowanym obszarze; 

− susza rolnicza - deficyt zasobów wodnych na potrzeby roślin w profilu glebowym 
z zaznaczeniem, że nie każdy długi okres bezopadowy i jednoczesny spadek wilgoci 
glebowej jest suszą rolniczą; 

− susza hydrologiczna (niżówka hydrologiczna) - okres obniżonych zasobów wód 
powierzchniowych w stosunku do sytuacji przeciętnej w wieloleciu. Susza 
hydrologiczna jest z reguły kolejnym etapem pogłębiającej się suszy atmosferycznej 

                                                 
102

 Źródło: Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą 
do roku 2030 (SPA2020). 
103

 Źródło: https://klimada2.ios.gov.pl/. Dostęp 23.02.2022 r. 
104

 Źródło: IMGW. J. Niedbała. Ekstremalne zjawiska w hydrologii. Warszawa 2013 r. 
105

 Źródło: www.kzgw.gov.pl. Dostęp 07.02.2022 r. 
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i rolniczej, ale może również ujawnić się i przebiegać jeszcze po zakończeniu okresu 
bezopadowego; 

− susza hydrogeologiczna - długotrwałe obniżenie zasobów wód podziemnych w 
relacji do warunków normalnych w wieloleciu. O suszy hydrogeologicznej mówimy 
wówczas, gdy obniżenie zasobów wód podziemnych ma wpływ na użytkowników 
wód podziemnych. 

Głównymi wskaźnikami powiązanymi ze zjawiskiem suszy jest brak opadów i wysoka 
temperatura powietrza, w konsekwencji prowadzące do obniżenia przepływu w rzekach, 
wysuszenia gleby i obniżenia zasobów wód podziemnych. 

Dni bezopadowe z temperaturą maksymalną powyżej 25°C 

Analiza danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla najbliższej reprezentatywnej 
stacji meteorologicznej, ukazuje trend wzrostu dni bezopadowych z równoczesną 

temperaturą powyżej 25°C. Najwięcej dni bezopadowych z temperaturą powyżej 

25°C odnotowano w roku 2010 i 2021– po 8 dni w roku.  

Wykres 29. Liczba dni bezopadowych z temp>25°C- Gmina Miejska Biała Podlaska106 

 

Dni bezopadowe 

Analiza danych nie ukazuje znaczącego trendu wzrostu lub spadku ogólnej liczby dni 
bezopadowych. Średnia roczna omawianych dni dla okresu wielolecia 1981-2021 wyniosła 
ok. 203 dni. Największą liczbę dni stwierdzono w roku 1982 - 245 dni bezopadowych, 
a najmniejszą w roku 2010 – 177 dni bez opadu. 

 

                                                 
106

 Źródło: Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone 
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Wykres 30. Liczba dni bezopadowych w latach 1981-2021 - Gmina Miejska Biała Podlaska107 

 

Zarówno scenariusz RCP4,5 jak i RCP8,5 do roku 2035 prognozują spadek liczby dni 
bezopadowych. 

Wykres 31. Scenariusz RCP 4,5 oraz RCP 8,5 do roku 2035. Prognoza dotycząca liczby dni 
bezopadowych - Gmina Miejska Biała Podlaska108 

 

Prognozy dla Białej Podlaskiej, w obu scenariuszach przewidują spadek liczby dni 
bezopadowych.  

  

                                                 
107

 Źródło: Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone 
108

 Źródło: Klimada2.ios.gov.pl. Dostęp 7.02.2022 r. 
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Rzeka Krzna 

Analiza najniższych stanów wody bezpośrednio odnosi się do zagrożenia suszą. Wartości 
minimalne, odnotowane na stacji Malowa Góra, mieściły się w przedziale 136 - 196 cm. 
Najniższy stan wody rzeki Krzny w omawianym wieloleciu (136 cm) odnotowano 04.10.2002. 

Wykres 32. Minimalny stan wody w latach 1996-2020 - rz. Krzna109 

 

W ciągu ostatnich 60 lat obserwuje się rosnącą częstotliwość zjawiska suszy na terenie 
całego kraju. W latach 1951–1981 w Polsce susze wystąpiły 6 razy, natomiast w okresie od 
1982 roku do 2011 roku – 18 razy, w różnych regionach kraju.  

Od początku XXI wieku tj. w latach 2001–2011, susze zaobserwowano dziewięciokrotnie 
w różnych okresach roku. Zjawisko występujące w XXI wieku różni się od tych z poprzednich 
stuleci, obecnie susze trwają zwykle dłużej, obejmują większe przestrzenie i towarzyszą 
im wyższe temperatury. W latach 2041-2070 częstotliwość susz meteorologicznych, liczona 
wskaźnikiem SPI110, wzrośnie w niemal całej Europie – również w Polsce111. 

5.1.4. Zagrożenie powodzią 

Powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne, polegające na wezbraniu wód rzecznych lub 
morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez 
wodę stanu brzegowego, zatopienie znacznych obszarów lądu112. Do najczęściej 
występujących powodzi zaliczamy113: 

− Powódź rzeczną - związaną z wezbraniem wód rzecznych, strumieni, potoków 
górskich, kanałów, jezior, w tym powódź wynikająca z topnienia śniegu. 

− Powódź opadową - związaną z zalaniem terenu wodami pochodzącymi 
bezpośrednio z opadów deszczu lub z topnienia śniegu, może obejmować miejskie 
powodzie burzowe lub nadmiar wody na obszarach pozamiejskich. 

 

                                                 
109

 Źródło: Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone 
110

 Źródło: Wskaźnik standaryzowanego opadu 
111

 Źródło: Gazeta Obserwatora ISSN: 2658-2716. Wydawca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy 
Instytut Badawczy 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 | www.imgw.pl. 2020 r. 
112

 Źródło: IMGW. J. Niedbała. Ekstremalne zjawiska w hydrologii. Warszawa 2013 r. 
113

 Źródło: www.powodz.gov.pl. Dostęp 10.11.2020 r. 
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Powodzie miejskie 

Powodzie miejskie powstają najczęściej w rezultacie intensywnych opadów występujących 
w krótkim okresie i o dużym natężeniu. Nadmierne uszczelnianie powierzchni miejskich, 
zanik obszarów czynnych biologicznie i brak obiektów małej retencji szczególnie przyczyniają 
się do wzrostu zagrożenia podczas nawałnic, ze względu na spotęgowanie spływu 
powierzchniowego wody deszczowej, niemożliwej do przyjęcia przez system kanalizacji 
deszczowej. Gwałtowne spływy wody wywołane intensywnymi opadami powodują wówczas 
podtopienia terenów zamieszkałych, ulic, a także erozję gleb, osuwiska ziem, niszczenie 
terenów zielonych czy elementów infrastruktury.  

Dobowa suma opadu nieznacznie przekraczająca 30 mm (przyjmowana jako próg 
w ostrzeżeniach wydawanych przez IMGW-PIB zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska114), najczęściej nie powoduje dużych zniszczeń w środowisku, jednak może być 
przyczyną występowania podtopień lokalnych. Natomiast w przypadku, gdy opad o wielkości 
30 mm wystąpi w krótkim okresie, jego skutki będą zdecydowanie bardziej groźne. 

Opad powyżej 50 mm w ciągu doby powoduje, że woda zaczyna spływać liniowo w postaci 
„strumieni”. Spływ ten ma miejsce zarówno na terenach zurbanizowanych, jak również 
rolniczych i zalesionych. Dodatkowo mogą wystąpić pierwsze poważniejsze uszkodzenia 
infrastruktury, jak również zjawisko spływów błotnych, osunięć oraz degradacja upraw 
rolnych. 

Wykres 33. Liczba dni z opadem powyżej 30 i 50 mm/d - Gmina Miejska Biała Podlaska115 

 

Analiza danych dotyczących dni, w których wystąpił silny opad powyżej 30 lub 50 mm na 
dobę nie ukazuje znaczącego trendu wzrostu lub spadku. Najwięcej dni z opadem powyżej 
30 mm/d wystąpiło w roku 2020 – 4 dni w roku. Natomiast w roku 2006 wystąpiło najwięcej 
dni z opadem powyżej 50 mm – 2 dni w roku. Łącznie w wieloleciu obejmującym lata 1981-
2021, dni z opadem powyżej 30 mm/d, odnotowano 45. W omawianym wieloleciu wystąpiło 
8 dni z opadem powyżej 50 mm/d. 

Należy zwrócić uwagę, że scenariusze dla Białej Podlaskiej w dalszej perspektywie czasu 
przewidują wzrost intensywności i liczby dni z opadem ekstremalnym, co przedstawione 
zostało w rozdziale 5.1.2 Opady atmosferyczne, w związku z czym przewiduje się wzrost 
występowania opadów o bardzo dużej intensywności. 

                                                 
114 

Źródło:  https://imgw.isok.gov.pl/. Dostęp 08.04.2021 r. 
115

 Źródło:  Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone 
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Powódź rzeczna 

W granicach Białej Podlaskiej nie stwierdzono występowania znaczących powodzi 
historycznych. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej - etap I, sporządzonego przez 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, na zalanie narażone są tereny 
o rzędnej od około 139,90 m n.p.m. (przy zachodniej granicy miasta) do 138,20 m n.p.m. 
(w rejonie alei Solidarności). Tereny zagrożone wystąpieniem powodzi obejmują około 
434,5 ha (około 8,7% powierzchni miasta) w dolinie rzeki Krzny. 

Obszary zagrożone zalaniem są w większości użytkowane ekstensywnie pod trwałe użytki 
zielone. Główną formą zainwestowania, narażoną na zniszczenie w przypadku wystąpienia 
powodzi są ogrody działkowe, zlokalizowane przy ulicy Podłącznej oraz pomiędzy alejami 
Tysiąclecia i Jana Pawła II. Dla obszarów nieobwałowanych, narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi, możliwe zagrożenia wykazuje się w okolicach ul. Zamkowej na 
południe od rzeki, gdzie zostaną zalane (płytkim zalewem) budynki magazynowe oraz 
warsztaty remontowe. Dla zmniejszenia zasięgu ewentualnych wylewów Krzny pomiędzy 
ulicą Łomaską i aleją Tysiąclecia na prawym brzegu rzeki zostały wzniesione wały 
przeciwpowodziowe, których celem jest zabezpieczenie znajdujących się tam obiektów 
przemysłowo-usługowych oraz miejskiego targowiska. Doliny rzeczne stanowią naturalny 
obszar zalewany wodami wezbraniowymi podczas intensywnych opadów lub wiosennych 
roztopów i w związku z tym powinny w dalszym ciągu pozostać wolne od zabudowy. W 
ramach minimalizacji ryzyka powodziowego w roku 2003 sporządzono Operat 
Przeciwpowodziowy dla miasta Biała Podlaska na zlecenie gminy, natomiast w roku 2020 
zostały opracowane aktualne mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego116.  

W Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, który został 
przyjęty przez Radę Ministrów w formie rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 18 października 
2016 roku 117 uznano, że największe ryzyko powodziowe występuje na ujściowym, silnie 
meandrującym, nieobwałowanym odcinku rzeki Krzny w km 2+000 – 6+000. Zagrożone 
obszary to przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa oraz infrastruktura drogowa na 
terenie gminy Terespol (miejscowości: Neple, Starzynka) oraz gminy Zalesie (miejscowości 
Malowa Góra, Mokrany Stare). Należy zaznaczyć, że plany zarządzania ryzykiem 
powodziowym obejmują wszystkie elementy zarządzania ryzykiem powodziowym, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań służących zapobieganiu powodzi i ochronie przed 
powodzią oraz informacji na temat stanu należytego przygotowania w przypadku 
wystąpienia powodzi. 

                                                 
116

 Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/33/21 
Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 marca 2021 r. 
117

 Źródło: https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/plany-zarzadzania-ryzykiem-powodziowym. Dostęp 17.02.2022 r. 
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Rysunek 15. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi118 

 

Rzeka Krzna 

W analizowanych latach 1996-2020 (brak odpowiedniej jakości danych w okresie 
wcześniejszym) średni roczny stanu wody w rzece Krzna wynosił 287,33 mm. W tym czasie 
wielokrotnie dochodziło do przekroczenia stanu ostrzegawczego. Poziom alarmowy został 
przekroczony w niemal każdym roku analizowanego wielolecia, średnio 11 razy w roku. 
W roku 2011 liczba dni, w których został przekroczony stan ostrzegawczy wyniosła 183, 
natomiast stan alarmowy 54 dni. 

Wykres 34. Liczba dni z przekroczonym stanem wody w latach 1996-2020 - rz. Krzna 

 

Najwyższa wartość maksymalna stanu wody na wodowskazie Malowa Góra, 
wystąpiła 05.07.2009 roku – 422 cm.  

                                                 
118

 Źródło: www.isok.gov.pl. Dostęp dnia 18.02.2022 r. 
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Wykres 35. Maksymalny stan wody w latach 1996-2020 - rz. Krzna119 

 

5.1.5. Zagrożenie Miejską Wyspą Ciepła (MWC) 

Miejska wyspa ciepła jest zjawiskiem charakteryzującym miasta. Na terenach ścisłej 
zabudowy obserwujemy wzrost temperatury powietrza w przyziemnej warstwie atmosfery 
w stosunku do temperatury powietrza na terenach peryferyjnych. Ponieważ miejska wyspa 
ciepła jest zjawiskiem dynamicznym, charakteryzuje się dużą zmiennością dobową i roczną. 

Największe różnice temperatury, obserwuje się podczas pogodnych, bezchmurnych nocy. 
W dużych miastach różnica między temperaturą w strefie ścisłej zabudowy, a terenami 
peryferyjnymi może wynieść nawet kilkanaście stopni Celsjusza120. Z badań 
przeprowadzonych na potrzeby projektu SPA 2020, wynika, że największa intensywność 
występowania zjawiska, była w warunkach małego zachmurzenia (poniżej 3/8 stopnia) 
i małej prędkości wiatru (poniżej 2 m/s). Przy prędkości wiatru powyżej 5 m/s, zjawisko MWC 
zanika lub ulega zdecydowanej redukcji, bez względu na stopień zachmurzenia. Zjawisko 
zaobserwowano w skali całego roku, bez względu na porę doby. W warunkach pogody 
bezwietrznej miejska wyspa ciepła przyjmuje postać zwartą, charakteryzującą się wyraźnymi 
ogniskami ciepła na terenach zwartej zabudowy miasta. Jest to wynikiem osłabienia 
procesów mieszania powietrza. Zarówno forma, jak i intensywność miejskiej wyspy ciepła są 
wynikiem współdziałania wielu złożonych procesów fizycznych. Spośród procesów tych 
najczęściej wymienia się: 

− geometrię miejskich struktur urbanistycznych; 

− zwiększoną pojemność cieplna materiałów budowlanych; 

− zanieczyszczenie powietrza; 

− antropogeniczny strumień ciepła; 

− zmniejszoną ewapotranspirację121; 

− zmniejszony turbulencyjny transport ciepła. 

Z powodu braku danych dotyczących pomiarów temperatury, wiatru oraz zachmurzenia 
na zwartych terenach miasta Biała Podlaska, nie ma możliwości przeprowadzenia dokładnej 

                                                 
119

 Źródło: Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone 
120

 Źródło: Miejska Wyspa Ciepła. Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2003 r. 
121
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analizy, dotyczącej zagrożenia wynikającego z występowania zjawiska MWC. Wiadomo 
natomiast, że brak działań, związanych m.in. z: ograniczaniem ilości terenów zwartych, 
zagospodarowaniem terenów zielonych oraz wzrostem tych obszarów, ograniczaniem emisji 
zanieczyszczeń powietrza, może sprzyjać występowaniu zjawiska MWC, które w połączeniu 
ze zmieniającym się klimatem (m.in. wzrostem temperatury), będzie wywierać wysoce 
negatywny wpływ na życie i zdrowie mieszkańców miasta. 

5.1.6. Wiatr 

W ostatnich latach na terenie całego kraju, obserwuje się zwiększenie udziału bardzo dużych 
prędkości wiatrów, trwających nawet kilka dni. Z kolei rozkład występowania 
dni bezwietrznych na obszarze Polski jest znacznie zróżnicowany. Sumaryczna liczba 
dni, w których nie odnotowano pojawienia się wiatru jest większa niż pół roku. Najwięcej 
dni bezwietrznych w zakresie pomiędzy 240 a 260 dni występuje w paśmie południowym 
oraz części północno-wschodniej Polski122. 

Z powodu braku odpowiedniej jakości danych dla stacji reprezentatywnej dla Białej 
Podlaskiej, podstawę do analizy trendów związanych z zagrożeniami dotyczącymi 
występowania poziomych ruchów powietrza względem powierzchni ziemi (wiatru) opisane 
zostały na podstawie opublikowanych scenariuszy dla Białej Podlaskiej.  

Średnia prędkość wiatru 

Oba scenariusze przewidują niewielki wzrost średniej prędkości wiatru do roku 2035. 

Wykres 36. Scenariusz RCP 4,5 oraz RCP 8,5. Prognoza dotycząca średniej rocznej prędkości wiatru 
do roku 2035 - Gmina Miejska Biała Podlaska123 

 

Średnia krocząca udziału ciszy (< 1 m/s) 

Udział dni z prędkością wiatru o prędkości poniżej 1 m/s nieznacznie wzrasta w przypadku 
scenariusza RCP 4,5 natomiast prognoza dotycząca scenariusza RCP 8,5 przewiduje spadek 
udziału omawianych dni. Spadek liczby omawianych dni przewidywany zgodnie z założeniami 
scenariusza RCP 8,5 (zakładającego utrzymanie aktualnego tempa wzrostu emisji gazów 
cieplarnianych), jest zjawiskiem niekorzystnym, powodującym problem z przewietrzaniem 
miast. 

                                                 
122

 Źródło: Ocena wrażliwości terenów miejskich na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Ministerstwo Środowiska 
2014 r. 
123

 Źródło: Klimada2.ios.gov.pl. Dostęp 12.02.2022 r. 
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Wykres 37. Prognoza dotycząca średniej kroczącej średniego udziału ciszy (< 1 m/s) - Gmina Miejska 
Biała Podlaska124 

 

 

Średnia krocząca średniego udziału wiatrów silnych i bardzo silnych (10-30 m/s) 

W przypadku obu scenariuszy widoczny jest niewielki wzrost udziału procentowego 
średniego udziału wiatrów silnych i bardzo silnych, zarówno do roku 2035 jak i w dalszej 
perspektywie czasu.   

                                                 
124

 Źródło: Klimada2.ios.gov.pl. Dostęp 12.02.2022 r. 
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Wykres 38. Prognoza dotycząca średniej kroczącej średniego udziału wiatrów silnych i bardzo silnych 
(10-30 m/s) do roku 2090 - Gmina Miejska Biała Podlaska125 

 

 

Należy zauważyć, że ukazujące się trendy dotyczące zarówno ciszy, jak również silnych 
i bardzo silnych wiatrów, są nieznaczne, m.in. dlatego w dalszej części dokumentu 
(podrozdział 5.1.7. Dane Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) dokonano 
analizy danych dotyczących interwencji strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Białej Podlaskiej. Przeprowadzona analiza danych ukazuje trend wzrostowy 
interwencji wywołanych występowaniem silnych wiatrów. 

5.1.7. Dane Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

W ramach przeprowadzonej diagnozy głównych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu 
dla Białej Podlaskiej dodatkowo uwzględniono informacje uzyskane z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Białej Podlaskiej. Z otrzymanych danych wynika, 
że na obszarze Gminy Miejskiej Biała Podlaska, w latach 2000 - 2021 interwencji 
bezpośrednio wywołanych zjawiskami pogodowymi odnotowano 581, co stanowi 77 % 
wszystkich tego rodzaju interwencji odnotowanych na obszarze obejmującym Gminę Miejską 
Biała Podlaska oraz Gmina Biała Podlaska (łącznie 1087 interwencji w latach 2000 - 2021). 
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 Źródło: Klimada2.ios.gov.pl. Dostęp 12.02.2022 r. 
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Wykres 39. Stosunek interwencji w Gminie Miejskiej Biała Podlaska oraz w Gminie Biała Podlaska 

 

Najwięcej interwencji strażaków dotyczyło usuwania skutków występowania silnych wiatrów 
oraz gwałtownych opadów deszczu.  W latach 2000-2021 strażacy z Białej Podlaskiej 
wyjechali 283 razy do zdarzeń wywołanych gwałtownymi opadami deszczu na terenie 
miasta. Działania strażaków w większości dotyczyły odprowadzenia wody z zalanych piwnic, 
garaży oraz ulic. Podobna liczba interwencji dotyczyła zdarzeń wywołanych porywistym 
wiatrem (284 interwencje). Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu powalonych 
drzew i zerwanych gałęzi ze szlaków komunikacji drogowej oraz chodników. 

W latach 2000-2021 na obszarze Gminy Miejskiej Biała Podlaska, odnotowano również 
nieliczne interwencje dotyczące wyładowań atmosferycznych – 9 interwencji, z czego ponad 
połowa tych zdarzeń powiązana była z powstaniem pożaru. Strażacy z Białej Podlaskiej 
w ramach działań gasili pożar m.in. w budynkach mieszkalnych. 

Nieliczne działania interwencyjne strażaków dotyczyły również przyborów wody, łącznie 
5 interwencji, z czego 3 wyjazdy interwencyjne strażaków miały miejsce w roku 2005.  

Wykres 40. Liczba interwencji PSP w latach 2000-2021 – Gmina Miejska Biała Podlaska126 

 

Analiza danych rocznych dotyczących interwencji związanych z występowaniem silnych 
wiatrów, ukazuje niewielki trend wzrostu. Średnio w roku strażacy z PSP w Białej Podlaskiej 

                                                 
126

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej 
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wyjeżdżali do zdarzeń związanych z działaniem silnych wiatrów, występujących na obszarze 
Gminy Miejskiej Biała Podlaska blisko 13 razy. Najwięcej interwencji odnotowano w roku 
2007 - 47 interwencji oraz w roku 2020 - 29 działań. Rok 2000 był jedynym rokiem w 
badanym okresie, w którym nie odnotowano interwencji związanych z występowaniem 
silnych wiatrów. 

Podobny trend uwidacznia się w przypadku interwencji związanych z występowaniem 
gwałtownych opadów. Najwięcej interwencji odnotowano w roku 2007 i 2021 – po 37. 
Analiza danych dotycząca interwencji związanych z wystąpieniem gwałtownych opadów 
deszczu, przedstawia trend wzrostu, co pokrywa się z wcześniej przedstawionymi 
scenariuszami dotyczącymi kształtowania się trendów sumy rocznej opadu na terenie Gminy 
Miejskiej Biała Podlaska (rozdział 5.1.2 Opady atmosferyczne), przewidującymi również 
wzrost ilości opadu w dalszej perspektywie czasu.  

Lokalizację interwencji strażaków związanych z występowaniem gwałtownych opadów 
deszczu oraz silnymi porywami wiatru w roku 2021, przedstawiono w sposób graficzny 
poniżej (rys. 17 - Mapa interwencji PSP Biała Podlaska w roku 2021 – Gmina Miejska Biała 
Podlaska). Należy zauważyć, że zdecydowana większość interwencji strażaków, miała miejsce 
na terenach zwartej zabudowy. 

Rysunek 16. Mapa interwencji PSP Biała Podlaska w roku 2021 – Gmina Miejska Biała Podlaska127 

 

                                                 
127

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSP Biała Podlaska 
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Wykres 41. Liczba interwencji PSP w latach 2000-2021 na terenie Gminy Miejskiej Biła Podlaska - 
silne wiatry i gwałtowne opady 

 

Na obszarze Gminy Miejskiej Biała Podlaska łącznie w latach 2000 - 2021 odnotowano 253 
interwencji bezpośrednio wywołanych zjawiskami atmosferycznymi. W granicach Białej 
Podlaskiej widoczna jest mniejsza ilość interwencji związanych z występowaniem 
gwałtownych opadów deszczu – 36% interwencji. Porównując obszar Gminy Miejskiej Biała 
Podlaska z otaczającą Gminą Biała Podlaska, różnica ta w strukturze wszystkich interwencji 
wynosi 10%. 

Silne porywy wiatru były przyczyną interwencji strażaków w liczbie 124 i stanowiły, podobnie 
jak w strukturze interwencji dotyczących obszaru miejskiego 49% wszystkich działań 
strażaków bezpośrednio powiązanych ze zjawiskami atmosferycznymi. Na obszarze Gminy 
Biała Podlaska widać większy udział interwencji związanych z przyborem wód oraz 
wyładowaniami atmosferycznymi, których liczba wyniosła kolejno 24 (9%) i 14 (6% 
wszystkich interwencji na obszarze gminy) w przypadku obszaru miejskiego udział ten mieścił 
się w granicy 1%. Analizowane dane dotyczące liczby interwencji bezpośrednio powiązanych 
ze zjawiskami atmosferycznymi na obszarze Gminy Biała Podlaska, nie wykazują znaczących 
trendów wzrostu lub spadku. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Li
cz

b
a 

in
te

rw
en

cj
i

Gwałtowne opady deszczu Sine porywy wiatru

Liniowy (Gwałtowne opady deszczu) Liniowy (Sine porywy wiatru)



Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej 

78 
 

Wykres 42. Liczba interwencji PSP w latach 2000-2021 – Gmina Biała Podlaska 

 

5.2. Główne zagrożenia wynikające ze zmian klimatu 

Opierając się na przeprowadzonych analizach dostępnych danych dla reprezentatywnej stacji 
meteorologicznej, scenariuszach klimatycznych opracowanych w ramach projektu Euro-
CORDEX128, danych uzyskanych z PSP oraz biorąc pod uwagę informacje z przeprowadzonych 
partycypacji społecznych, dokonano oceny ekspozycji miasta na zmiany klimatu. 

5.3. Wrażliwość miasta na zmiany klimatu 

Analizie poddano następujące sektory występujące na terenie miasta Biała Podlaska: 
transport, gospodarka wodna, ciepłownictwo, tereny zielone, leśnictwo, zdrowie publiczne 
oraz sektor energetyczny i rolnictwa. 

5.3.1. Transport  

Silne porywy wiatru są przyczyną wielu zdarzeń mających wpływ głównie na drożność dróg 
tj. tarasowanie ich przez powalone drzewa i słupy energetyczne, dodatkowo bywają 
przyczyną uszkodzenia pojazdów i obiektów budowlanych, utrudnieniem w prowadzeniu 
prac załadunkowych, powodują uszkodzenia ekranów przeciwhałasowych. W przypadku 
transportu kolejowego omawiany czynnik klimatyczny wywołuje uszkodzenia sieci 
trakcyjnych i linii energetycznych, tarasowanie dróg kolejowych przez powalone drzewa, 
zrywanie dachów i uszkodzenia budynków zaplecza technicznego.  

Ulewne deszcze, są przyczyną powodzi, które dezorganizują funkcjonowanie transportu 
poprzez: uszkodzenia infrastruktury drogowej, podtopienia terenu oraz zniszczenie środków 
transportowych. W przypadku transportu kolejowego deszcze ulewne i nawalne powodują 
podtopienia i zalanie dróg kolejowych, uszkodzenia infrastruktury kolejowej, miejscowe 
zalania terenu, tuneli i przejść podziemnych. Zdarza się, że wraz z silnymi opadami deszczu 
występują wyładowania atmosferyczne, powodujące zakłócenia w pracy urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym, urządzeń energetycznych, urządzeń łączności oraz 
uszkodzenia sieci trakcyjnej.  

                                                 
128

 Źródło: EURO-CORDEX - europejski oddział międzynarodowej inicjatywy CORDEX, programu sponsorowanego przez 
Światowy Program Badań nad Klimatem (WRCP). 
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Opady śniegu oraz oblodzenie dróg i ulic stanowią istotne zagrożenia dla transportu 
drogowego, powodując ich nieprzejezdność przez zaspy śnieżne i powalone drzewa, 
skutkujące opóźnionymi lub niezrealizowanymi kursami oraz wypadkami drogowymi. 
W transporcie kolejowym opady śniegu powodują powstawanie zasp śnieżnych na torach, 
zaśnieżenie układu torowego, trudności z przekładaniem rozjazdów, zaśnieżenie i oblodzenie 
nawierzchni peronów.  

Jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk są wahania temperatury, w szczególności 
tzw. przejścia przez temperaturę 0oC w połączeniu z opadami lub topniejącym śniegiem, 
sprzyjają one zjawisku gołoledzi, a także intensyfikują korozyjne oddziaływanie wody i soli 
na infrastrukturę transportową. Ujemne temperatury sprzyjają zwiększeniu awaryjności 
sprzętu, zmniejszają sprawność działania środków transportu, zmniejszają komfort 
podróżowania, powodują uszkodzenia nawierzchni drogowej oraz wydłużają czas załadunku 
i wyładunku. W przypadku transportu kolejowego ujemna temperatura sprzyja pękaniu szyn, 
zamarzaniu rozjazdów, awariom urządzeń kanalizacyjnych obiektów zaplecza technicznego 
oraz oblodzeniu i zrywaniu sieci trakcyjnych i energetycznych. Również niekorzystne jest 
oddziaływanie wysokich temperatur i upałów, które skutkują przegrzewaniem się silników 
i innych urządzeń technicznych, zwiększeniem podatności nawierzchni bitumicznych 
na oddziaływania pojazdów, co w konsekwencji objawia się uszkodzeniami nawierzchni dróg 
oraz koniecznością wprowadzenia ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów. W przypadku 
transportu kolejowego wysoka temperatura oddziałuje na infrastrukturę poprzez deformację 
toru, w wyniku wydłużania się szyn. Fale ciepła i upały mają również wpływ na warunki pracy 
ludzi (stres termiczny), a także przyczyniają się do obniżenia komfortu podróży zarówno 
w transporcie kolejowym, jak i drogowym. 

5.3.2. Gospodarka wodna 

W celu określenia wrażliwości sektora gospodarki wodnej na zmiany klimatu, poproszono 
o wyrażenie opinii Bialskie Wodociągi i Kanalizację „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. 
Spółka widzi zagrożenia związane, głównie z dwoma zjawiskami klimatycznymi: nagłymi, 
silnymi opadami oraz suszą. 

Jak informuje Spółka, występowanie ulewnych deszczy niesie za sobą ryzyko pogorszenia 
jakości wody (głowice studni głębinowych wyniesione ponad poziom terenu), występuje 
również chwilowe przepełnianie sieci kanalizacji deszczowej, co skutkuje miejscowym 
podtopieniem terenu. Zdaniem Bialskich Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. 
w Białej Podlaskiej, sieć kanalizacji deszczowej ze względu na występujące w okresie letnim 
coraz częstsze nawalne opady deszczu, w niedalekiej przyszłości będzie wymagała 
modernizacji. Należy zauważyć, że zagrożenie dotyczące występowania gwałtownych 
opadów, ma wyjątkowe znaczenie w połączeniu z powszechnie występującym w miastach 
zjawiskiem uszczelniana powierzchni (wzmożony spływ wód opadowych z uszczelnionych 
terenów tj. dachy, parkingi, czy deptaki). 

Największe zagrożenie dla omawianego sektora, w opinii spółki, dotyczy występowania 
suszy. W przypadku krótkotrwale występującej suszy, studnie głębinowe nie wykazują 
wrażliwości, natomiast przy jej dłuższym utrzymywaniu się, prowadzi do pogorszenia bilansu 
wodnego i powoduje zmniejszenie zasobów wód podziemnych. Możliwe jest powstanie 
problemu z zaopatrzeniem mieszkańców Białej Podlaskiej w wodę o odpowiedniej jakości 
i w wystarczającej ilości, co należy do obowiązku Spółki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
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Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. 

Zmniejszenie grubości pokrywy śnieżnej nie wpływa bezpośrednio na zasoby wody 
do spożycia. Zaopatrzenie miasta w wodę oparte jest na ujęciach głębinowych. Studnie 
głębinowe w krótkiej perspektywie nie wykazują wrażliwości na zmniejszenie pokrywy 
śnieżnej, jednak wobec niekorzystnego bilansu wodnego spowodowanego występowaniem 
bezśnieżnych zim może wystąpić problem związany z uszczupleniem zasobów wód. 
Dodatkowo zauważalny jest wzrost awaryjności systemu zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków w przypadku występowania długich okresów z kilkunastu lub 
kilkudziesięciu stopniowym mrozem. Skutki wywołane takimi okresami, wpływają 
bezpośrednio na elementy sieci znajdujące się powyżej głębokości przemarzania. Wg Spółki 
zjawisko to nie zagraża jednak stabilności funkcjonowania sieci. 

Jednocześnie obserwowane zmiany klimatu, jak wzrost temperatury powietrza, fale upałów, 
zjawisko miejskiej wyspy ciepła, mogą mieć w przyszłości wpływ na wzrost zapotrzebowania 
mieszkańców na wodę pitną. Spółka „WOD-KAN” informuje, że dotychczasowe zasoby wód 
podziemnych, zapewniają pokrycie wzrostu zapotrzebowania na wodę. Stacje uzdatniania 
wody posiadają zdolności produkcyjne uwzględniające to zjawisko. Natomiast problemem 
pokrycia wzrostu poboru, może okazać się wydajność systemu przesyłu. 

5.3.3. Tereny zielone 

Skutki zmian klimatu dotykają terenów zielonych miasta Biała Podlaska. Zdaniem Zakładu 
Produkcyjno-Handlowego “Zieleń” Sp. z o.o., zajmującego się utrzymaniem zieleni miejskiej 
na omawianym obszarze, sektor ten jest wrażliwy na niemal każdego rodzaju zagrożenia 
wynikające z warunków atmosferycznych.  

Wysoka temperatura powoduje coraz szybsze rozprzestrzenianie się ćmy bukszpanowej, 
która atakuje zarówno bukszpan zwyczajny (Buxus sempervirens), jak i gatunki Buxus 
microphylla, Buxus sinica i Buxus colchica. Owad ten powoduje starty poprzez uszkadzanie 
brzegów liści, a nawet niszcząc całe ich powierzchnie. Szkodnik może naruszać także korę 
powodując zasychanie i całkowite zamieranie rośliny. Dodatkowo wysoka temperatura 
przyczynia się do wzmożonego występowania fytoftorozy iglaków. Jest to jedna 
z najgroźniejszych chorób grzybowych, które atakują drzewa i krzewy iglaste oraz liściaste, 
a także rośliny, takie jak różanecznik, azalia, chryzantema, fiołek afrykański, dracena, 
gerbera, cyklamen, skrzydłokwiat i difenbachia. Idealne warunki rozwoju choroby występują 

w okresach z bardzo wysoką wilgotnością powietrza oraz temperaturą przekraczającą 20°C. 
Kolejnym zjawiskiem związanym z występowaniem wysokich temperatur jest erozja, która 
powoduje pogorszenie struktury gleby. 

Bardzo istotnym problemem dotykającym sektor zieleni miejskiej jest susza. Zmniejszona 
dostępność wody wpływa głównie na trawniki, które w okresie letnim, wymagają częstszego 
i bardziej obfitego podlewania. Jak informuje Spółka, latem występują spadki ciśnienia 
w sieci wodociągowej w porze intensywnego poboru wody, co powoduje problemy 
w odpowiednim nawadnianiu terenów zielonych. 

Dotkliwy dla sektora zieleni miejskiej jest również problem z przewietrzaniem miasta. 
Zjawisko to wywiera wpływ poprzez intensyfikację zanieczyszczeń powietrza. Efekty tego 
zjawiska można zaobserwować w postaci uszkodzeń na liściach i igłach. Zakwaszone 
środowisko oraz trujące działanie metali prowadzą do uszkodzenia systemów korzeniowych 



Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej 

81 
 

roślin, w rezultacie nie mogą one pobierać wystarczającej ilości substancji pokarmowych 
i wody. 

Ulewne deszcze przyczyniają się do zagniwania roślinności, głównie trawników. Natomiast 
wyładowania atmosferyczne oraz silne wiatry, prowadzą do mechanicznego uszkodzenia 
roślinności. Przymrozki uszkadzają pąki kwiatowe, kwiaty oraz zawiązki owoców.  

Zniszczenia wywołane ww. zjawiskami, wywierają negatywny wpływ na bioróżnorodność 
terenów zielonych oraz przyczyniają się do zmniejszenia ich atrakcyjności. 

5.3.4. Leśnictwo 

Negatywnie oddziałujące czynniki, określane często jako stresowe czynniki abiotyczne 
(nieożywione), dzielą się na czynniki klimatyczne (temperatura, powietrze, opady 
atmosferyczne, światło) i na czynniki edaficzne (gleba, woda, sole mineralne i powietrze 
w glebie).  

Występowanie czynników stresowych może, w zależności od ich rodzaju i nasilenia, 
przynieść następujące skutki129: 

− uszkodzenie lub ustąpienie (wyginięcie) poszczególnych organizmów; 

− zakłócenie naturalnego składu i struktury ekosystemu leśnego oraz ubożenie 
różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach organizacji: genetycznym, 
gatunkowym, ekosystemowym i krajobrazowym; 

− uszkodzenie całego ekosystemu leśnego, trwałe ograniczenie produkcyjności 
siedlisk i przyrostu drzew, a zatem zmniejszenie zasobów leśnych i funkcji 
pozaprodukcyjnych lasu (ochronnych, społecznych); 

− całkowite zamieranie drzewostanów i synantropizację całego zbiorowiska 
roślinnego. 

W roku 2020 głównym zjawiskiem klęskowym o zasięgu krajowym była susza. 
W drzewostanach w wieku powyżej 20 lat, zarządzanych przez Lasy Państwowe, 
odnotowano uszkodzenia spowodowane przez czynniki abiotyczne na powierzchni 79,2 tys. 
ha. 

Wykres 43. Procentowy udział powierzchni drzewostanów w Lasach Państwowych uszkodzonych 
przez czynniki abiotyczne w 2020 r.130 

 
                                                 
129

 Źródło: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Raport o stanie lasów w Polsce 2019. Warszawa, czerwiec 
2020 r. 
130 

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Raport o stanie lasów w Polsce 2020. Warszawa, czerwiec 
2021 r. 
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Zmieniające się warunki klimatyczne mogą powodować większą inwazyjność szkodników 
np. brudnicę mniszkę, chrabąszcza majowego, korniki. Populacje szkodników, które 
dotychczas były nieznaczne lub pomijane, mogą wzrosnąć.  

Raport o stanie lasów w Polsce 2020, wykazał, że w 2020 roku choroby infekcyjne wystąpiły 
na łącznej powierzchni 191,8 tys. ha, o 14% (30,7 tys. ha) mniejszej niż w poprzednim roku 
(2019). Powierzchnia drzewostanów uszkodzonych przez grzybowe choroby infekcyjne 
stanowiła 2,7% ogólnej powierzchni leśnej w kraju. Utrzymujący się od kilku lat mniej więcej 
na tym samym poziomie udział drzewostanów uszkodzonych przez patogeny jest efektem 
anomalnych rozkładów temperatury i opadów w roku i sezonie wegetacyjnym. 

W celu określenia wrażliwości sektora leśnictwa na zmiany klimatu poproszono o wyrażenie 
opinii Nadleśnictwo Biała Podlaska.  

Państwowa jednostka organizacyjna największe zagrożenie dostrzega w związku 
z występowaniem silnych wiatrów oraz wysoką temperaturą. Silne wiatry powodują łamanie 
wierzchołków drzew, gałęzi, łamanie pni (wiatrołomy) i wywracanie całych drzew (wywroty, 
wiatrowały). Drzewa, które wytrzymały napór wiatru, często mają np. naderwane korzenie 
oraz wewnętrzne spękania drewna w obrębie strzały. Występowanie długotrwałego okresu 
bez opadów atmosferycznych, a jednocześnie z wysokimi temperaturami powoduje 
zachwianie równowagi fizjologicznej drzew na znacznych obszarach i uruchomienie 
procesów chorobowych w drzewostanach, z udziałem takich czynników biotycznych jak 
opieńkowa zgnilizna korzeni oraz szkodniki wtórne. 

Jak informuje Nadleśnictwo Biała Podlaska, częstym zjawiskiem obserwowanym po ostrych 
zimach jest podłużne, głębokie pękanie pni, które w przypadku ich zabliźniania dają początek 
podłużnym zgrubieniom zwanym listwami mrozowymi. 

Przymrozki występujące wczesną jesienią (przymrozki wczesne) są groźne dla 
niedostatecznie zdrewniałych pędów dębów porażonych przez mączniaka131. Drzewa 
wykazują największą wrażliwość na niską temperaturę w okresie późnej wiosny i lata 
(przymrozki późne) powodują zamieranie siewek i młodych sadzonek, a u starszych drzew 
zamieranie młodych igieł i liści, rozwijających się pączków, kwiatów i pędów, zmrożone pędy 
więdną, brunatnieją, a następnie opadają. 

Istotnym zagrożeniem dla drzewostanu są również ulewne deszcze. Powodują wypłukiwanie 
i zamulanie siewek i sadzonek w szkółkach oraz uprawach bądź podtapianie całych 
powierzchni, w tym także drzewostanów starszych. Długotrwałe stagnowanie wody 
lub znaczne podniesienie poziomu wód gruntowych, może być przyczyną zamierania upraw 
i drzewostanów, bądź osłabienia i zmniejszenia odporności na czynniki chorobowe. 

Dodatkowo problemem dotykającym sektora leśnictwa są opady w postaci mokrego śniegu, 
które powodują łamanie wierzchołków i gałęzi oraz wyginanie, łamanie i wywracanie drzew 
(śniegołomy i śniegowały).  

Natomiast wyładowania atmosferyczne, przyczyniające się do uszkodzenia pni drzew, 
występują sporadycznie i nie stanowią istotnego problemu dla lasów zarządzanych przez 
Nadleśnictwo Biała Podlaska. 

                                                 
131

 Mączniak – grupa chorób roślin wywołana przez gatunki grzybów należące do rzędu mączniakowców. 
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5.3.5. Zdrowie publiczne 

Do wrażliwych grup ludności, zgodnie z pojęciem wprowadzonym przez dyrektywę CAFE132, 
zaliczyć można: 

− dzieci i młodzież – organizm dziecka będąc w fazie wzrostu i ogólnego rozwoju, jest 
szczególnie podatny na pojawianie się zaburzeń zdrowotnych; 

− osoby starsze i w podeszłym wieku – wrażliwość osobnicza w tej grupie wynika 
z ogólnego osłabienia organizmu związanego z procesem starzenia 
się, co w konsekwencji powoduje osłabienie układu odpornościowego; 

− osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego lub krwionośnego. 

Biorąc pod uwagę charakterystykę demograficzną miasta Biała Podlaska najbardziej znaczący 
wpływ na zdrowie publiczne w mieście, będą miały wysokie temperatury. Zjawiska dotyczące 
fal upałów (ciąg co najmniej 3 dni z temperaturą maksymalną powyżej 30°C), przyczyniają 
się do wzrostu zachorowalności i śmiertelności ludności. Szczególnie podatne na to zjawisko 
są osoby starsze, dzieci i pacjenci z zaburzeniami funkcjonowania układu krążenia i układu 
oddechowego. Podczas dni upalnych (dzień z temperaturą maksymalną powyżej 30°C) 
stwierdzono ogólny wzrost umieralności o 13-21%. Fale upałów powodują wzrost 
śmiertelności na poziomie aż 31% w stosunku do średniej rocznej, a w przypadku osób 
z chorobami krążenia nawet o 84%133. Występowanie fal upałów jest czynnikiem 
zwiększającym umieralność, szczególnie wśród mężczyzn w starszym wieku134. 

W czasie upałów przy braku wiatru i opadów rośnie stężenie alergenów i pyłków 
w powietrzu135. Skutkuje to złym samopoczuciem i stanem zdrowia alergików, astmatyków 
oraz pacjentów z innymi dolegliwościami związanymi z układem oddechowym, których 
w Polsce diagnozuje się coraz więcej. Ocieplenie klimatu ma również związek z coraz częściej 
występującymi chorobami przenoszonymi przez pasożyty np. choroby odkleszczowe. 

Nie bez znaczenia dla zdrowia ludzi jest zjawisko fali zimna, która przyczynia się do obrażeń 
oraz wzrostu śmiertelności na skutek zamarznięcia. W przypadku niskich temperatur 
najbardziej wrażliwą grupą mieszkańców są osoby starsze, jak również osoby bezdomne.  

Wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia ludzi, są zjawiska nagłe związane z występowaniem 
silnych wiatrów, opadów, powodzi i wyładowań atmosferycznych. W skrajnych przypadkach 
mogą doprowadzić do niebezpiecznych zdarzeń, stwarzających bezpośrednie ryzyko utraty 
życia lub zdrowia. Sektor zdrowia publicznego również silnie odczuwa problemy związane 
z występowaniem susz, które mogą skutkować niewystarczającą ilością i dostępnością wody. 

5.3.6. Energetyka 

Sieć elektroenergetyczną na obszarze miasta Biała Podlaska tworzą m.in. linie 
SN136, nN137 i WN, są to w 65% sieci kablowe, które w mniejszym stopniu wykazują 
wrażliwość na działanie niekorzystnych zjawisk pogodowych. 

                                                 
132

 Ang. Clean Air for Europe (Czyste powietrze dla Europy) 
133

 Źródło: Ocena wrażliwości terenów miejskich na możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Katowice 2014 r. 
134

 Źródło: Raport otwarcia reprezentujący obecny stan wiedzy na temat związku zmian klimatu ze stanem zdrowia. Zadanie 
finansowane ze środków „Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020” 
135

 Źródło: https://klimada2.ios.gov.pl/zmiany-klimatu-a-zdrowie-2/. Dostęp 08.02.2022 r. 
136

 Sieć średniego napięcia (SN) – sieć elektroenergetyczna, w której napięcie międzyfazowe wynosi od 1 kV do 60 kV 
137 

Sieć niskiego napięcia (nn) – sieć elektroenergetyczna, która dostarcza energię elektryczną do indywidualnych odbiorców 
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W ramach prowadzonej diagnozy sektora energetycznego, poproszono o opinię 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. Zdaniem Spółki silny wiatr, wzmożone opady śniegu, 
ulewy oraz wyładowania atmosferyczne powodują uszkodzenia linii przesyłowych 
i dystrybucyjnych, poprzez powalone drzewa, podtopienia terenu oraz uszkodzenia będące 
wynikiem naporu lodu i zalegającego śniegu. Utrzymujące się przez długi okres wysokie 
temperatury powietrza skutkują ograniczoną możliwością przesyłową linii WN138, ze względu 
na zbyt duże „zwisy” przewodów.  

Spółka PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin nie widzi obecnie istotnego zagrożenia 
w realizowaniu swoich działań, związanego z warunkami atmosferycznymi. 

W skrajnych przypadkach latem rosnące zapotrzebowanie na prąd, wywołane koniecznością 
chłodzenia pomieszczeń, może prowadzić do problemów z dostawami energii, 
w tym tzw. blackoutów139. Natomiast analiza przeprowadzona na potrzeby wykonania 
dokumentu „Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów 
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu” pokazuje, że prognozowane zmiany klimatu, będą 
miały pomijalny wpływ na zapotrzebowanie na energię elektryczną, ciepło, a także niewielki 
wpływ na zapotrzebowanie mocy. Jest to związane z przewidywanym zmniejszeniem 
się różnicy między zapotrzebowaniem zimowym i letnim.  

5.3.7. Ciepłownicze sieci przesyłowe 

Ekstremalnie niska temperatura powoduje konieczność podniesienia parametrów wody 
sieciowej tj. temperatury i ciśnienia do wartości obliczeniowych. Pomimo, że sieci 
ciepłownicze projektowane są z uwzględnieniem skrajnych warunków, jakie mogą wystąpić 
w danym rejonie, niskie temperatury poddają wyjątkowo trudnej próbie sieć ciepłowniczą, 
co może doprowadzić do awarii szczególnie na odwodnieniach i odpowietrzeniach sieci 
ciepłowniczej. 

Śnieg wywiera pośredni wpływ na ciepłownicze sieci przesyłowe. Zagrożenie, jakie może 
stanowić zalegająca pokrywa śnieżna, związane jest z utrudnieniami w dotarciu 
do określonych punktów sieci w związku z eksploatacją, remontami czy usuwaniem awarii. 

Ulewne deszcze mogą powodować zalewanie komór ciepłowniczych i studzienek 
rewizyjnych. W takich sytuacjach zagrożeniem jest uszkodzenie izolacji bądź korozja 
armatury na sieci. 

Linie przesyłowe i dystrybucyjne, jako sieci ciepłownicze podziemne wykonane są z rur 
stalowych układanych pod powierzchnią gruntu w betonowych kanałach, lub w nowszej 
technologii, bezpośrednio w gruncie. W związku z tym faktem, wykazują odporność 
na występowanie wysokich temperatur oraz wyładowań atmosferycznych (naturalne 
uziemienie). 

Silny wiatr ma bardzo niewielki wpływ na pracę systemu ciepłowniczego. W miejscach 
przebiegu sieci napowietrznej, gdzie występują miejscowe nasadzenia drzew, może 
sporadycznie wystąpić uszkodzenie płaszcza izolacji sieci, natomiast nie ma to wpływu 
na pracę systemu ciepłowniczego. 

                                                 
138

 Sieć wysokiego napięcia (WN) – elektroenergetyczna sieć przesyłowa, w której napięcie międzyfazowe wynosi od 60 
do 200 kV (w Polsce 110 kV) 
139

 Blackout - Nagła, poważna awaria systemu elektroenergetycznego powodująca dłuższą przerwę w dostawie energii 
(czego skutkiem jest m.in. wygaśnięcie oświetlenia) na znacznym obszarze - Obserwatorium Językowe Uniwersytetu 
Warszawskiego. Dostęp 14.02.2022 r. 
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5.3.8. Rolnictwo 

Rolnictwo, ze względu na swą zależność od warunków klimatycznych, stanowi jedną 
z najbardziej wrażliwych gałęzi gospodarki na zachodzące i przyszłe skutki zmian 
klimatycznych140. Rosnące prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych zjawisk 
pogodowych powoduje wzrost ryzyka nieudanych zbiorów, poprzez bezpośrednie 
ich oddziaływanie na plony (np. grad), ale również pośrednio wpływając na jakość gleby. 
Plony na ponad 80% powierzchni gruntów rolnych są uzależnione od ilości i rozkładu 
opadów141. Ograniczona dostępność wody już teraz stanowi problem dla upraw rolnych w 
Polsce. Niszcząco na plony rolne mogą również wpłynąć podtopienia pól wywołane silnymi 
opadami. Dochodzi wówczas do zniszczenia upraw, erozji gleby, niemożność uprawy gleby z 
powodu rozmoknięcia gruntu. 

Największe zagrożenie dla upraw rolnych związane jest głównie z występowaniem suszy oraz 
niskich temperatur w tym fal zimna, mającymi bezpośredni wpływ na ich ilość oraz jakość. 
Nie bez znaczenia na jakość upraw rolnych pozostają również okresy zimowe, w których 
nie występuje pokrywa śnieżna oraz utrzymujące się, w dłuższym przedziale czasu, wysokie 
temperatury. Sporadycznie obserwuje się zniszczenie plonów na skutek występowania burz.  

5.3.9. Infrastruktura (budownictwo mieszkaniowe i usługowe) 

Sektor infrastruktura obejmuje w przedmiotowym wypadku zabudowę śródmiejską, 
podmiejską oraz osiedla.  

Największe oddziaływanie na przedmiotowy sektor mają ulewne deszcze oraz powodzie – 
wezbrania wody powodują podmywanie fundamentów, występowanie osuwisk skarp, 
zalewanie piwnic i dolnych pięter. Wszystkie tego typu oddziaływania zmniejszają 
wytrzymałość materiałów budowlanych, a tym samym całych obiektów.  

Istotne oddziaływanie na zabudowę miejską mają także silne wiatry, które w skrajnych 
wypadkach mogą powodować uszkodzenia konstrukcji (zerwanie dachów, fragmentów 
elewacji).  

W mniejszym stopniu wahania temperatur (zarówno fale zimna jak i fale ciepła) oddziaływają 
na materiały budowlane, zmniejszając ich fizyczną wytrzymałość poprzez kruszenie 
(zamarzanie wody w szczelinach) bądź odkształcenia wynikające z działania wysokiej 
temperatury. W skrajnym przypadku susza, wysoka temperatura lub Miejska Wyspa Ciepła 
może sprzyjać powstawaniu pożarów, które z kolei stanowią istotne zagrożenie dla 
infrastruktury miejskiej oraz ludzi.  

Ocena wrażliwości poszczególnych sektorów miasta na zjawiska klimatyczne 

Poszczególnym sektorom miasta Biała Podlaska nadano ocenę wrażliwości na zmianę 
klimatu, wg. następującej skali: 

„- „- sektor nie jest wrażliwy na zjawisko klimatyczne; 

„+” - sektor jest mało wrażliwy na zjawisko klimatyczne; 

„++” - sektor wykazuje średnią wrażliwość na zjawisko klimatyczne; 

                                                 
140

 Uwarunkowania produkcji roślinnej w kontekście zmian klimatycznych. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
Oddział w Radomiu. Radom 2014 
141

 Źródło: www.dodr.pl/. Dostęp 18.02.2022 r. 
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„+++” - sektor wykazuje wysoką wrażliwość na zjawisko klimatyczne. 

Następnie określono klasę wrażliwości sektora na zjawiska związane ze zmianą klimatu, 
posługując się następującą skalą: 

0 -11 – niska wrażliwość na zmiany klimatu; 

12-16 – średnia wrażliwość na zmiany klimatu; 

17 -21 - wysoka wrażliwość na zmiany klimatu.  
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Tabela 10. Ocena wrażliwości poszczególnych sektorów w Mieście142 

Sektor 
Silny 
wiatr 

Ulewne 
deszcze 

Niska 
temperatura, 

fale zimna, 
opady śniegu 

Wysoka 
temperatura 
w tym fale 

upału 

Susza Powódź MWC 
Suma 

„+” 

Określenie 
klasy 

wrażliwości 

Transport +++ +++ +++ + - +++ - 13 średnia 

Gospodarka 
wodna 

- +++ ++ ++ +++ +++ ++ 15 średnia 

Tereny zielone +++ +++ +++ +++ +++ +++ - 18 wysoka 

Leśnictwo +++ +++ +++ +++ +++ +++ - 18 wysoka 

Zdrowie 
publiczne 

++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ 19 wysoka 

Energetyka ++ ++ + ++ +++ +++ - 13 średnia 

Ciepłownictwo + ++ +++ + + +++ - 11 niska 

Rolnictwo ++ +++ +++ +++ +++ +++ - 17 wysoka 

Infrastruktura 
(budownictwo 
mieszkaniowe i 

usługowe) 

++ +++ + + + +++ + 12 średnia 

5.4. Potencjał adaptacyjny miasta 

Potencjał adaptacyjny miasta to zasoby: 

− finansowe - wykorzystanie środków pieniężnych - np.: budżetu miasta, 
województwa, dostępności do funduszy zewnętrznych na usuwanie skutków 
tornad, gradu, nawałnic, przeprowadzanie remontów, zakup sprzętu. 

− techniczno – organizacyjne - takie jak, stan przygotowania odpowiednich służb, 
dostępność sprzętu do usuwania skutków zmian klimatu - tornad, gradu, nawałnic 
itp., współpraca z gminami sąsiadującymi, działanie systemu informacyjnego 
lub ostrzegania itp. 

− społeczne – takie jak, świadomość społeczna grup lokalnych, gotowość 
do angażowania się w działania dla miasta, udział mieszkańców w konsultacjach 
społecznych dokumentów strategicznych Gminy. 

5.4.1. Potencjał finansowy 

Struktura budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego świadczy o jej zdolności 
inwestycyjnej. Za zasoby finansowe uznano środki budżetu miasta oraz dostępność 
do funduszy zewnętrznych. Potencjał zasobów finansowych ocenia się jako dobry ze względu 
na fakt, że w ostatnich latach wydatki nie przerosły dochodów miasta, a środki pozyskane 
z dotacji wyniosły ponad 30% całości dochodów, co świadczy o stabilnej sytuacji finansowej 
miasta Biała Podlaska (rozdział 4.7 Potencjał ekonomiczny).  

Urząd Statystyczny w Lublinie przygotował publikację analityczną „Potencjał ekonomiczny 
miast w województwie lubelskim w latach 2011-2018”. Zgodnie z rankingiem Potencjału 
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ekonomicznego miast w województwie lubelskim w latach 2011-2018 miasto Biała Podlaska 
znalazła się w pierwszej trójce miast o najwyższym potencjale rozwojowym. 

Rysunek 17. Ranking potencjału ekonomicznego miast w 2018 r.143 
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 Źródło: Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2011-2018. Urząd Statystyczny w Lublinie. 
Lublin 2020 r. 
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5.4.2. Potencjał społeczny 

Za zasoby społeczne uznaje się zaangażowanie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, 
towarzystw i kół, związanych szczególnie z adaptacją miasta do zmian klimatu, ale również 
działające na polach ochrony środowiska, ekologii, grup lokalnych gotowych do angażowania 
się w działania dla miasta lub innych, nawiązujących w swojej statutowej działalności 
do omawianych zagadnień. Potencjał tak sformułowanych ogółem zasobów ocenia się jako 
niski ze względu na małą liczbę organizacji zaangażowanych aktywnie w problematykę 
adaptacji do zmian klimatu. 

5.4.3. Potencjał techniczno-organizacyjny sektorów miasta 

Transport 

W zakresie transportu miejskiego potencjał techniczno-organizacyjny ocenia się jako średni. 
Zadania z dziedziny komunikacji miejskiej realizowane są przez Miejski Zakład Komunikacyjny 
w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. Możliwości podejmowania działań, czyli ubieganie się o 
zewnętrzne środki finansowe, zakup, a następnie eksploatacja pojazdów o niskiej i zerowej 
emisji odbywa się stopniowo i jest w sferze planów. Możliwości pozyskiwania środków 
finansowych zależy od wielu czynników m.in. od dostępności uruchamianych programów 
dofinansowania. Dotychczas zrealizowano działania z zakresu termomodernizacji budynków 
oraz instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach będących w zarządzie spółki. Spółka 
posiada kadrę techniczno/inżynieryjną potrzebną do funkcjonowania firmy, natomiast nie 
posiada kardy metodycznie przeszkolonej do pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Reagowanie na skutki zmieniającego się klimatu, które są zauważalne w infrastrukturze 
drogowo-transportowej jest na wystarczającym poziomie. Jednostki Urzędu Miasta realizują 
na bieżąco prace związane z: odśnieżaniem i usuwaniem błota pośniegowego z dróg oraz 
zimowym utrzymaniem dróg; remontami dróg. Ponadto Bialskie Wodociągi i Kanalizacja 
"WOD-KAN" Sp. z o.o. realizuje działania z zakresu utrzymania systemu odprowadzania wód 
deszczowych, które towarzyszą rozwojowi infrastruktury drogowej w mieście. Finansowane 
tych działań odbywa się z budżetu miasta Biała Podlaska. Spółka BWiK „WOD-KAN” posiada 
kadrę techniczną/inżynierską w ilości i wiedzy odpowiadającej aktualnym potrzebom. 

Gospodarka wodna 

Potencjał techniczno-organizacyjny miasta w sektorze gospodarki wodnej został oceniony 
jako średni. Na taką ocenę wpływa fakt pozostawania w stabilnej sytuacji zarówno 
finansowej jak i organizacyjnej jednostek zajmujących się tą branżą. Rozbudowa 
infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków finansowana jest ze 
środków własnych Bialskich Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN” z. o.o. oraz ze środków 
zewnętrznych.  W ramach pozyskanego dofinansowania z NFOŚiGW spółka realizuje projekt 
pn. „Zapewnienie odbierania i ulepszonego oczyszczania 100% ładunku zanieczyszczeń 
pochodzących z aglomeracji Biała Podlaska w zakresie redukcji biogenów dla zapewnienia 
zgodności systemu z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie oczyszczania ścieków 
komunalnych dla ochrony jednolitej części wód, a także uzyskanie wysokiej adaptacyjności 
systemu na zmiany klimatu”. W ramach projektu zostanie zrealizowana m.in. Budowa 
zintegrowanego systemu GIS (ang. Geographic Information System) do zarządzania sieciami z 
uwzględnieniem adaptacyjności do zmian klimatu (system plus punkty pomiarowe i 
monitoring). Realizacja całego projektu przyniesie efekt w postaci ograniczenia zużycia 
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energii, zapewnienia optymalnego zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, w tym 
zapobieganie awariom i ograniczenie strat wody. 

Należy zaznaczyć, że sieć kanalizacji deszczowej ze względu na występujące w okresie letnim 
coraz częstsze nawalne opady deszczu, w niedalekiej przyszłości będzie wymagała 
modernizacji.  

Tereny zielone 

Potencjał techniczno – organizacyjny miasta w zakresie zieleni miejskiej jest  ograniczony, 
został oceniony jako niski ze względu na specyfikę zabudowy ścisłego centrum, które 
jednocześnie jest tzw. Miejską Wyspą Ciepła. Na niski potencjał tego sektora składa się gęsta 
zabudowa, dla której określone zostały granice strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
obejmującej śródmiejski układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków. 

Specyfika miasta wiąże się z ograniczeniami dla wprowadzania rozwiązań w zakresie 
błękitno-zielonej infrastruktury, takiej jak zielone dachy, ściany, przystanki, czy ogródki 
deszczowe i nasadzenia roślinności. Wszelkie działania w zakresie wprowadzania działań 
adaptacyjnych na terenie miasta wiążą się z  opracowaniem koncepcji zagospodarowania 
działki i elewacji zabudowy, na podstawie uzyskanych wcześniej zaleceń konserwatorskich, 
oraz obowiązkowe uzgodnienie projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków przed wydaniem pozwolenia na budowę. Wprowadzenie zieleni urządzonej na 
terenie zurbanizowanym Białej Podlaskiej jest trudnym wyzwaniem dla włodarzy miasta i 
wymaga znaczącego wkładu finansowego oraz formalno-organizacyjnego. Należy podkreślić, 
że przy powodzeniu realizacji błękitno-zielonej infrastruktury odczuwalność przez 
mieszkańców nadchodzących fal gorąca będzie mniej dokuczliwa. 

Leśnictwo 

Potencjał techniczno – organizacyjny sektora leśnictwa został oceniony jako niski. Należy 
zaznaczyć, że poziom lesistości miasta wynosi 12% powierzchni, a pod bezpośrednim 
zarządem Skarbu Państwa (Nadleśnictwo  Biała Podlaska) znajduje się jedynie 177,91 ha (co 
stanowi 30% terenów zalesionych w mieście). Pozostałe lasy to własność prywatna, na którą 
nie mają wpływu włodarze miasta. Zgodnie z informacjami Nadleśnictwa Biała Podlaska 
realizacja zadań, mających na celu adaptację do zmian klimatu uniemożliwia niski poziom 
dofinansowania np. do szkoleń tematycznych, a także niewystarczający poziom świadomości 
społecznej na temat zachowań zagrażającym lasom, m.in. zaśmiecanie lasów czy wypalanie 
traw. 

Zdrowie publiczne/grupy wrażliwe 

Na niską ocenę potencjału sektora w zakresie zdrowia publicznego, a w szczególności 
odporności mieszkańców miasta na coraz dotkliwsze warunki klimatyczne wpływa zwarta 
zabudowa i słabe przewietrzanie miasta. Takie warunki powodują, że odczuwanie zmian 
klimatu przez grupy ryzyka jest silne i może być zagrożeniem dla zdrowia. Zjawisko Miejskiej 
Wyspy Ciepła oraz niewielkiej powierzchni obszarów zielonych w centrum miasta potęguje 
negatywne odczuwanie fal upałów i suszy. Istotnym dla sektora zdrowia publicznego jest 
tworzenie błękitno-zielonej infrastruktury, którą należy traktować, jako działanie na rzecz 
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta. 

Do sektora zdrowia publicznego należy zaliczyć również aspekt bezpieczeństwa mieszkańców 
w sytuacji zagrożenia skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. Za prawidłowe 
zapewnienie wykonania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego odpowiedzialny jest 
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Referat Zarządzania Kryzysowego. Do podstawowego zakresu działania tego referatu należy 
m.in.: planowanie, organizacja i prowadzenie szkoleń, treningów i ćwiczeń z zakresu 
zarządzania kryzysowego; organizacja powszechnego ostrzegania i alarmowania; 
prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących klęsk żywiołowych oraz innych 
miejscowych zagrożeń; monitorowanie zagrożeń, alarmowanie ludności, koordynowanie 
działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych oraz kierowanie siłami ratowniczymi 
i ewakuacyjnymi ludności; współpraca z Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską 
Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami i instytucjami w zakresie zarządzania 
kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i wojskowych oraz prowadzenie spraw 
związanych z bieżącą działalnością ochotniczych straży pożarnych. 

W ramach prac nad Planem Zarządzania Kryzysowego miasta Biała Podlaska, wykonana 
została m.in.:  

− Procedura ochrony przed powodzią oraz działań związanych z zagrożeniami 
meteorologicznymi (PRK-4); 

− Procedura działania w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej lub awarii 
technicznej (PRK -6); 

− Procedura działania podczas stanu klęski żywiołowej (PRK-7). 

Na potencjał adaptacyjny miasta składają się również jednostki rządowe realizujące swoje 
zadania na obszarze miasta. Należą do nich m.in.: 

− Komenda Miejska Policji; 

− Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej; 

− Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej 
Podlaskiej; 

− Nadleśnictwo Biała Podlaska. 

Energetyka  

Wysoki potencjał adaptacyjny sektora energetycznego wynika z faktu, że zarządza nim 
zewnętrzna spółka niezależna od budżetu miasta - PGE Dystrybucja S.A. Spółka dysponuje 
wystarczającymi środkami finansowymi, zapewniając bieżącą modernizację, czy remonty 
sieci. Ponadto sieć elektroenergetyczną tworzą w 65% sieci kablowe mało wrażliwe na 
działanie niekorzystnych zjawisk pogodowych. Spółka wykorzystuje dostępne środki unijne 
i wykorzystuje je do finansowania przyłączania nowych źródeł energii odnawialnej. Kadra jest 
na zadowalającym poziomie kompetencyjnym do realizacji zadań związanych z utrzymaniem 
sieci, zapewniając właściwy stopień pewności zasilania. W miarę potrzeby organizowane są 
szkolenia i warsztaty w celu pogłębienia wiedzy i umiejętności dotyczących dostosowania 
sieci do nowych wymagań i warunków pracy. Spółka podejmuje działania mające na celu 
adaptację do zmian klimatu w oparciu o bieżącą analizę potrzeb związanych z pracą systemu 
elektroenergetycznego.  

Ciepłownictwo 

Sektor sieci ciepłowniczych wykazuje średni potencjał adaptacyjny. W miejscach przebiegu 
sieci napowietrznej, gdzie występują miejscowe nasadzenia drzew, może sporadycznie 
wystąpić uszkodzenie płaszcza izolacji sieci, natomiast nie ma to wpływu na pracę systemu 
ciepłowniczego. Usuwaniem skutków nawalnych wiatrów sprawnie zajmują się służby 
specjalnie do tego celu kierowane.  



Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej 

92 
 

Rolnictwo 

Niski potencjał adaptacyjny sektora rolnego wynika z braku możliwości przewidywania 
i prognozowania na dłuższy okres warunków wilgotnościowych i okresów występowania 
susz. Dużym ograniczeniem jest także brak możliwości całkowitego pokrycia kosztów utraty 
upraw w wyniku zjawisk pogodowych takich jak susze, które mają bezpośredni wpływ na ich 
ilość oraz jakość.  

Infrastruktura (budownictwo mieszkaniowe i usługowe) 

W sferze budownictwa mieszkaniowego i usługowego potencjał adaptacyjny oceniono jako 
średni. Należy zaznaczyć, że istniejące budynki w centrum miasta są ulokowane w ścisłej 
zabudowie i część z nich jest objęta ochroną konserwatorską. Należy brać pod uwagę, że przy 
opcji adaptacji wprowadzania błękitno-zielonej infrastruktury (zielone dachy, ściany, 
przystanki, czy ogródki deszczowe i nasadzenia roślinności) ważne będą zalecenia 
konserwatorskie. W przypadku nowych inwestycji budowlanych (mieszkaniowych, czy 
usługowych) możliwe będzie wprowadzenie odpowiednich wymagań w zakresie działań 
adaptacyjnych do zmian klimatu np. poprzez zamieszczenie właściwych zapisów w planie 
zagospodarowania przestrzennego czy też w studium uwarunkowań. Średni potencjał tego 
sektora wynika również z tego, że włodarze miasta mają ograniczony wpływ na zamierzenia 
prywatnych inwestorów w zakresie projektów budowlanych. 

5.4.4. Ocena potencjału poszczególnych sektorów miasta  

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki dokonano oceny potencjału adaptacyjnego 
poszczególnych sektorów.  

Potencjał sektora energetyki, został określony jako wysoki, ze względu na zarzadzanie 
zewnętrzne, nie będące w obowiązkach miasta oraz informacje uzyskane od PGE Dystrybucja 
S.A. 

Potencjał sektorów: transport, gospodarka wodna, ciepłownictwo oraz infrastruktura 
(budownictwo mieszkaniowe i usługowe) został określony jako średni. Wymienione sektory, 
są w stabilnej sytuacji finansowej oraz technicznej, jednak wymagają prowadzenia 
przyszłościowych działań adaptacyjnych.  

Potencjał sektorów: tereny zielone, leśnictwo, zdrowie publiczne oraz rolnictwo został 
określony jako niski, ponieważ w mieście istnieją jeszcze tereny, które należy poddać 
rewitalizacji oraz ze względu na fakt, że wraz ze zwiększaniem się częstotliwości pojawiania 
się zjawiska fali upałów, potrzeba uporządkowanych terenów zielonych będzie rosła. 
Dodatkowo na ocenę potencjału wpływa przewidywany wzrost liczby osób z grupy 
wysokiego ryzyka, czyli w wieku poprodukcyjnym oraz osób z problemami dotyczącymi 
układu oddechowego i krążenia. 

Miasto Biała Podlaska, na chwilę obecną, nie posiada zabezpieczenia w formie 
gwarantowanego wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych na działania adaptacyjne 
dotyczące omawianych sektorów. 
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Tabela 11. Ocena potencjału adaptacyjnego poszczególnych sektorów miasta Biała Podlaska144 

Sektor Potencjał adaptacyjny 

Transport Średni 

Gospodarka wodna Średni 

Tereny zielone Niski 

Leśnictwo Niski 

Zdrowie publiczne/grupy wrażliwe Niski 

Energetyka Wysoki 

Ciepłownictwo Średni 

Rolnictwo Niski 

Infrastruktura (budownictwo 
mieszkaniowe i usługowe) 

Średni 

5.5. Podatność wybranych sektorów miasta na zmiany klimatu 

Po określeniu ekspozycji, narażenia oraz zdolności adaptacyjnych, a także analizie 
wrażliwości na czynniki klimatyczne, oceniono podatność na zmiany klimatyczne miasta, 
zgodnie z metodyką ujętą w Podręczniku do adaptacji dla miast. 

Tabela 12. Podatność wybranych sektorów miasta na zmiany klimatu145 

 Niski potencjał Średni potencjał Wysoki potencjał 

Niska wrażliwość Średnia Niska Niska 

Średnia wrażliwość Wysoka Średnia Niska 

Wysoka wrażliwość Wysoka Wysoka Średnia 

Problemy miasta wynikające z zagrożeń związanych ze zmianami klimatu dotyczą głównie 
sektorów: terenów zielonych, leśnictwa, zdrowia publicznego/grup wrażliwych oraz 
rolnictwa. Sektorami o średniej podatności na zagrożenia są: transport, gospodarka wodna 
oraz energetyka. Natomiast podatność sektora ciepłownictwo oceniono jako niskie. 

Tabela 13. Ocena podatności na zmiany klimatu, poszczególnych sektorów miasta Biała Podlaska146 

Sektor Określenie klasy wrażliwości Potencjał adaptacyjny Podatność 

Transport Średnia Średni Średnia 

Gospodarka wodna Średnia Średni Średnia 

Tereny zielone Wysoka Niski Wysoka 

Leśnictwo Wysoka Niski Wysoka 

Zdrowie publiczne/grupy 
wrażliwe 

Wysoka Niski Wysoka 

Energetyka Średnia Wysoki Niska 

Ciepłownictwo Niska Średni Niska 
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Rolnictwo Wysoka Niski Wysoka 

Infrastruktura (budownictwo 
mieszkaniowe i usługowe) 

Średnia Średni Średnia 

Transport 

W sektorze transportu wysokie ryzyko dotyczy głównie podsystemu drogowego i odnosi 
się do zjawisk klimatycznych związanych z występowaniem silnego wiatru oraz opadów – 
deszczy nawalnych, powodzi miejskich, opadu śniegu. Sektor charakteryzuje się średnim 
stopniem wrażliwości na zagrożenia klimatyczne, a miasto charakteryzuje się w tym aspekcie 
dosyć dobrym potencjałem (oceniony jako średni). 

W związku z powyższym, podatność sektora oceniono jako średnią. 

 

Gospodarka wodna 

W mieście podatność komponentu na zagrożenia związane z skutkami zmian klimatu została 
oceniona jako średnia. W sektorze gospodarki wodnej wrażliwość na zjawiska klimatyczne 
i ich pochodne dotyczy podsystemu gospodarki ściekowej oraz retencji wód. Ze względu 
na wysoki stopień uszczelnienia terenów śródmiejskich miasta, będzie on podatny na nagłe 
powodzie miejskie, których przewidywany jest wzrost w niedługim okresie (Intensywność 
zjawiska może stać się krytyczna w ciągu najbliższych kilku lat). Konieczne jest planowanie 
działań związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi, a także rozwój sieci kanalizacji 
deszczowej i błękitnej infrastruktury.  

Aktualnie nie występują problemy z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę pitną. Ponadto, 
woda ta spełnia wszelkie wymogi jakościowe, jednak przewidywany wzrost liczby 
dni bezopadowych z wysoką temperaturą oraz zjawiska suszy mogą wpłynąć niekorzystnie 
na system zaopatrzenia w wodę do spożycia. 

W związku z powyższym, podatność sektora oceniono jako średnią. 

 

Tereny zielone 

Sektor terenów zielonych jest podatny na następujące zjawiska i czynniki klimatyczne: 
temperatura (zarówno dni upalne jak i mroźne), fale upałów, fale zimna, deszcze nawalne, 

średnia wrażliwość średni potencjał średnia podatność

średnia wrażliwość średni potencjał średnia podatność
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ekstremalne opady śniegu, długotrwałe okresy bezopadowe, okresy bezopadowe z wysoką 
temperaturą, niedobory wody, powodzie, silny i bardzo silny wiatr oraz burze. Potencjał 
adaptacyjny określono jako niski, ponieważ w mieście istnieją jeszcze tereny, które należy 
poddać rewitalizacji oraz ze względu na fakt, że wraz ze zwiększaniem się częstotliwości 
pojawiania się fali upałów, potrzeba uporządkowanych terenów zielonych będzie rosła.  

W związku z powyższym, podatność sektora oceniono jako wysoką.  

 

Leśnictwo 

Jedynym zjawiskiem nie mającym bezpośredniego wpływu na sektor jest Miejska Wyspa 
Ciepła. Sektor leśnictwo wykazuje wysoką podatność na następujące zjawiska i czynniki 
klimatyczne: temperatura (zarówno dni upalne jak i mroźne), fale upałów, fale zimna, 
deszcze nawalne, ekstremalne opady śniegu, długotrwałe okresy bezopadowe, okresy 
bezopadowe z wysoką temperaturą, niedobory wody, powodzie, silny i bardzo silny wiatr 
oraz wyładowania atmosferyczne. W związku z powyższym wrażliwość sektora oceniono jako 
wysoką. Potencjał sektora oceniono jako niski. 

W związku z powyższym, podatność sektora oceniono jako wysoką. 

 

Zdrowie publiczne 

Sektor zdrowia publicznego, jest wrażliwy na wszystkie analizowane zjawiska i czynniki 
klimatyczne. Jego potencjał adaptacyjny oceniono jako niski z powodu przewidywanego 
wzrostu ilości osób należących do grupy ryzyka (starszych oraz z chorobami układu 
krążeniowego i oddechowego) oraz niewielkiej ilości obszarów rekreacyjnych 
zlokalizowanych na terenie miasta. Istotnym dla sektora zdrowia publicznego jest tworzenie 
zielonej oraz niebieskiej infrastruktury, które należy traktować, jako działania na rzecz 
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta. 

W związku z powyższym, podatność sektora oceniono jako wysoką. 

wysoka wrażliwość niski potencjał wysoka podatność

wysoka wrażliwość niski potancjał wysoka podatność
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Energetyka 

Wrażliwość sektora energetyki określono jako średnią. Sektor wykazuje wysoką wrażliwość 
na prawie wszystkie analizowane czynniki klimatyczne oraz wywoływane przez nie skutki, 
jak powódź czy susza. Natomiast należy zwrócić uwagę, że sieć elektroenergetyczna 
na obszarze Białej Podlaksiej tworzą głównie sieci kablowe w 65%, które w mniejszym 
stopniu wrażliwe są na działanie niekorzystnych zjawisk pogodowych. Potencjał sektora 
został określony jako wysoki, ze względu na zarządzanie zewnętrzne, nie będące w 
obowiązkach miasta oraz pozytywne informacje dotyczące kondycji sektora, uzyskane od 
PGE Dystrybucja S.A. 

W związku z powyższym, podatność sektora oceniono jako niską. 

 

Ciepłownicze sieci przesyłowe 

Sektor sieci ciepłowniczych wykazuje niską wrażliwość na następujące zjawiska i czynniki 
klimatyczne: niskie temperatury, w tym szczególnie istotne są fale zimna oraz ulewne 
deszcze.  

W związku z powyższym podatność sektora ciepłownictwa na zmiany klimatu została 
określona jako średnia. 

 

Rolnictwo 

W Białej Podlaskiej podatność komponentu na zagrożenia związane ze skutkami zmian 
klimatu została oceniona jako wysoka. W sektorze rolnictwa wysoka wrażliwość na czynniki 

wysoka wrażliwość niski potencjał wysoka podatność

średnia wrażliwość wysoki potencjał niska podatność

niska wrażliwość średni potencjał średnia podatność
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klimatyczne, dotyczy głównie problemów z zasobami wodnymi, szczególnie z jego 
niedoborami prowadzącymi do pogłębiania się zjawiska suszy, które występują z coraz 
większą częstotliwością. Konieczne jest kontynuowanie projektów związanych z retencją 
naturalną oraz glebową na obszarach rolnych. Potencjał adaptacyjny sektora określono jako 
niski ze względu na trudności wynikające z możliwości prognozowania sytuacji ekonomicznej, 
będącej bezpośrednio uzależnionej od występujących w danym okresie warunków 
pogodowych.  

W związku z powyższym, podatność sektora oceniono jako wysoką.  

 

Infrastruktura (budownictwo mieszkaniowe i usługowe) 

Sektor infrastruktura obejmuje zabudowę śródmiejską, podmiejską oraz osiedla. Największe 
zagrożenie dla opisywanego sektora stanowią zmiany klimatyczne związane z burzami, 
opadami ulewnymi, stagnacją powietrza czy wahaniami temperatur. Sektor charakteryzuje 
się średnim stopniem wrażliwości na zagrożenia klimatyczne. Średni potencjał infrastruktury 
wynika z faktu, że obiekty budowlane są stale modernizowane, co wzmacnia ich konstrukcje, 
a także zmniejsza wrażliwość budynku na wysoką lub niską temperaturę. 

Wobec powyższego, podatność sektora oceniono jako średnią. 

 

5.6. Analiza ryzyka 

Ryzyka związane ze zmianami klimatu są pochodną prawdopodobieństwa wystąpienia 
danego zjawiska i wielkości konsekwencji jego wystąpienia w analizowanym horyzoncie 
planowania. W ramach oceny ryzyka uwzględniono zidentyfikowaną podatność danego 
sektora (rozdział 5.6 Podatność wybranych sektorów miasta na zmiany klimatu). 

wysoka wrażliwość niski potencjał wysoka podatność

średnia 
wrażliwość

średni potencjał
średnia 

podatność
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Rysunek 18. Analiza ryzyka147 

 

5.6.1. Ryzyko wystąpienia ekstremalnych opadów i powodzi oraz ich skutki 

Konsekwencja wpływu 

Najwyższą wagę mają konsekwencje obejmujące bezpośrednie oddziaływanie 
na bezpieczeństwo i życie mieszkańców. W dalszej kolejności są to straty materialne, 
do których zaliczają się wszelkie szkody budynków, uszkodzenia infrastruktury 
transportowej, uszkodzenia sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz chwilowe 
wyłączenie funkcji miejskich, jak gospodarka komunalna, transport i łączność. 

Na terenie miasta Biała Podlaska, największe ryzyko podtopień występuje ze strony 
deszczów nawalnych oraz nagłych roztopów śniegu i dotyczy zjawiska powodzi miejskich. 
Jest to zjawisko nie mające bezpośredniego oddziaływanie na życie mieszkańców, jednak 
stanowi istotne zagrożenie dla infrastruktury miejskiej poprzez podtopienia i zniszczenie 
ciągów komunikacyjnych, budynków i mienia. Zgodnie z prognozami trendu klimatu, opady 
ekstremalne w Białej Podlaskiej w stosunku do lat ubiegłych będą coraz częstszym 
zjawiskiem. Szczególną wrażliwość na zjawisko, wykazują tereny uszczelnione, z utrudnioną 
infiltracją wód opadowych do gruntu. Narażone mogą być miejsca dużych hal 
magazynowych, gdzie odprowadzanie wody jest źle urządzone, przestarzałe lub znaczna 
powierzchnia jest nieprzepuszczalna. Mogą to być przedsiębiorstwa przy ulicy Brzeskiej, 
Północnej, Siedorskiej, ale też miejsca ogólnodostępne drogi publiczne, chodniki i place takie 
jak teren targowiska miejskiego. 

W granicach Białej Podlaskiej nie stwierdzono występowania znaczących powodzi 
historycznych. Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i 
wynosi 1%  (wg. map ryzyka powodziowego) są w większości  użytkowane ekstensywnie pod 
trwałe użytki zielone. Jedynie obszary ogródków działkowych (przy ulicy Podłącznej i w 
okolicy alei Jana Pawła II i Tysiąclecia) oraz magazynów i warsztatów zlokalizowanych przy 
ulicy Zamkowej, są podatne na zalanie. Zatem nie ma wysokiego ryzyka dla zdrowia i życia 
ludzi, a jedynie uszkodzeń budynków i altan ogródków działkowych. Dodatkowym 
czynnikiem ryzyka jest stosunkowo niski stopień rozwoju kanalizacji w gminie 11,5% (wg. 
Strategii Rozwoju Gminy Biała podlaska  na lata2008-2015), gdyż instalacją tą odprowadza 
się ścieki opadowe, a to w połączeniu z nieprzepuszczalnymi podłożami takimi jak asfalt i 
beton może potęgować powodzie. W ramach minimalizacji ryzyka powodziowego 
w 2003 r. sporządzono Operat Przeciwpowodziowy dla miasta Biała Podlaska na zlecenie 
gminy, natomiast w roku 2020 zostały opracowane aktualne mapy ryzyka i zagrożenia 
powodziowego. 
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Oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia 

Analiza danych dotyczących okolic Białej Podlaskiej, ukazuje trend wzrostowy możliwości 
wystąpienia ekstremalnych opadów. Średnia roczna liczba dni z opadem ≥10 mm/d dla 
okresu wieloletniego 1986-2021 wyniosła 12 dni w ciągu roku (rozdział 5.1.2 Opady 
atmosferyczne). Scenariusze dla powiatu, dotyczące występowania silnych i bardzo silnych 
deszczy, pozwalają zakładać, że ulewne deszcze będą występowały z coraz większą 
częstotliwością i natężeniem.  W dalszym horyzoncie czasowym, wzrasta również ilość 
rocznej sumy opadów. Dodatkowo z danych historycznych PSP, wynika, że deszcze ulewne są 
częstą przyczyną problemów w mieście (w odniesieniu do innych skutków wywołanych 
zjawiskami ekstremalnymi). 

Ryzyko wystąpienia powodzi miejskich, związanych z występowaniem ekstremalnych 
opadów, oceniono jako bardzo duże. 

5.6.2. Ryzyko wystąpienia suszy i jej skutki 

Konsekwencja wpływu 

Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych 
oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. W przypadku Gminy Miejskiej 
Biała Podlaska, skutki suszy zagrażają wielu jej sektorom. Z suszą wiąże się spadek poziomu 
wód gruntowych – w przypadku Białej Podlaskiej JCWPd nr 67, a także wysychanie ujęć wody 
i zanikanie istniejących rzek – Krzny, Klukówki oraz Rudki. Zagrożenie spowodowane suszą 
pociąga za sobą również katastrofalne pożary, które mogą zagrażać m.in. Równinie 
Łukowskiej i Zaklęsłości Łomaskiej oraz zagraża utratą plonów rolniczych na terenie gminy. 

Oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia 

Z przeprowadzonej analizy historycznych danych klimatycznych dla Gminy Miejskiej Biała 
Podlaska wynika, że wzrasta ilość dni bezopadowych z temperaturą powietrza powyżej 25°C, 
które przyczyniają się do powstania pierwszej fazy suszy (susza meteorologiczna). W ciągu 
ostatnich 60 lat obserwuje się rosnącą częstotliwość zjawiska suszy. W latach 1951–1981 na 
terenie Polski susze wystąpiły 6 razy, w latach od 1982 do 2011 – 18 razy. W ostatnim czasie, 
susza obejmowała znaczne obszary kraju już niemal co roku - w 2015, 2016, 2018, 2019 i w 
2020 r.148 W roku 2018 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, wydał komunikat 
stwierdzający wystąpienie suszy rolniczej również w woj. lubelskim.149 W 2020 roku 
Departament Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
przygotował mapę zagrożenia suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną. Na terenie 
Gminy Miejskiej Biała Podlaska stwierdzono silne zagrożenie suszą. 

W związku z powyższym, ryzyko wystąpienia suszy na terenie miasta oceniono jako duże. 

5.6.3. Ryzyko wystąpienia dni upalnych i fal upałów 

Konsekwencja wpływu 

Okresy upałów przyczyniają się do wzrostu zachorowalności i śmiertelności wśród osób 
należących do wrażliwej grupy ludności. Bardzo wysoka temperatura wywiera również 
wpływ na warunki hydrologiczne – może być przyczyną zanikania istniejących rzek: Krzny, 

                                                 
148

 Źródło: https://www.nik.gov.pl/. Dostęp 18.03.2022 r. 
149

 Źródło: http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/2020,13/. Dostęp 21.03.2022 r. 



Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej 

100 
 

Klukówki i Rudki, a także wpływać na poprawne działanie zakładów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Wod-Kan Bialskie Wodociągi i Kanalizacja, które zaopatrują mieszkańców 
gminy w wodę. Temperatura ma również istotny wpływ na faunę i florę Równiny Łukowskiej 
oraz Zaklęsłości Łomaskiej. Wystąpienie skrajnie wysokich temperatur posiada także 
negatywny wpływ na inne sektory miasta, takie jak transport – może powodować 
utrudnienia w ruchu komunikacji publicznej (autobusów i pociągów) oraz prywatnej, czy 
dostawy energii, które obsługuje PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. 

Oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia 

Lokalne dane pomiarowo-obserwacyjne z okolic Białej Podlaskiej wskazują na systematyczne 
zwiększanie się liczby dni upalnych. Tendencja wzrostowa uwidacznia się również 
w przypadku występowania fal upałów, które na terenie miasta w ostatniej dekadzie 
występowały średnio dwa razy w roku (rozdział - 5.1.1. Temperatura powietrza).  

Ryzyko wystąpienia dni upalnych oraz zjawiska fali upału oceniono jako bardzo duże. 

5.6.4. Ryzyko wystąpienia Miejskiej Wyspy Ciepła (MWC) 

Konsekwencja wpływu 

MWC wpływa na odczuwalność upałów w mieście, które obciążają termicznie organizm 
człowieka. Badania prowadzone przez zespół prof. Błażejczyka150 wskazują, że MWC wywiera 
istotny wpływa na zwiększenie częstości występowania przypadków udaru cieplnego, 
zwiększa ryzyko zaostrzenia przewlekłych chorób układu oddechowego i krążenia. Wpływ 
ten dotyczy w szczególności osób z podwyższonej grupy ryzyka. Dodatkowo w warunkach 
klimatycznych charakterystycznych dla MWC rośliny mogą wytwarzać więcej alergenów, 
co pogłębia negatywne efekty zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia ludzi151. Podobnie jak 
przy ekstremalnych opadach, również tutaj niekorzystna jest zabudowa nieprzepuszczalna, 
takie jak kostka brukowa, asfalt i beton, ponieważ powierzchnie te szybko się nagrzewają 
oraz długo oddają ciepło. Szczególnie narażone są ponownie wielkopowierzchniowe zakłady 
takie jak przy ulicy Siedorskiej, centra handlowe (np. przy ul. Włoskiej), czy centrum miasta. 
Drogi asfaltowe, betonowe oraz place (np. przy Spółdzielni Transportu Wiejskiego) i chodniki 
w Białej Podlaskiej przyczyniają się do utrzymywania zjawiska MWC. 

Oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia 

Lokalne dane pomiarowo-obserwacyjne z okolic Białej Podlaskiej, wskazują na 
systematyczne zwiększanie się liczby dni, w których warunki klimatyczne sprzyjają 
powstawaniu Miejskiej Wyspy Ciepła (MWC). W ostatnich latach wzrasta liczba dni 
bezwietrznych wraz z wysoką temperaturą powietrza, a zwarta zabudowa śródmiejska 
hamuje przewietrzanie miasta. Sprzyjające warunki klimatyczne oraz charakterystyczna dla 
miast zabudowa, mogą pogłębiać zjawisko MWC. 

Ryzyko wystąpienia zjawiska MWC oceniono jako bardzo duże. 

5.6.5. Ryzyko wystąpienia dni przymrozkowych oraz fal zimna, obfitych opadów 
śniegu, oraz ich skutki 

Konsekwencja wpływu 
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Występowanie skrajnie niskich temperatur ma bezpośredni i katastrofalny wpływ na życie 
mieszkańców, szczególnie wrażliwą grupą są osoby bezdomne. Gmina Miejska Biała Podlaska 
posiada Noclegownię dla Bezdomnych prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, dzięki czemu można ograniczyć wpływ niskich temperatur na osoby bezdomne. 
Występowanie fal mrozów może być również jednym z powodów pogorszenia się stanu 
jakości powietrza na obszarach gminy, w których dominują indywidualne systemy grzewcze 
oparte na spalaniu paliw stałych. Na pogorszenie się stanu jakości powietrza w gminie 
wskazują przekroczenia pyłu zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym 
PM10 występujące w ciągu ostatnich lat. Negatywny wpływ występowania skrajnie niskich 
temperatur wpływa również na infrastrukturę drogową gminy – w tym drogę krajową nr 
2/E30, drogi wojewódzkie nr 811 i 812, drogi powiatowe nr 1020L, 1036L i 1068L, a także 
drogi lokalne i regionalne. Występować mogą ubytki w nawierzchni, szczególnie w miejscach 
z niewłaściwym odwodnieniem pasa drogowego. Skrajnie niskie temperatury przyczyniają się 
także do zamarzania wody w sieciach i instalacjach kanalizacyjnych, co przekłada się na 
poprawne funkcjonowanie Wod-Kan Bialskich Wodociągów i Kanalizacji. Natomiast warto 
zauważyć, że rurociągi sieci usytuowane są poniżej strefy przemarzania gruntu, co chroni je 
przed negatywnymi skutkami oddziaływania mrozów. 
 
Specyficznym zagrożeniem, szczególnie dla roślin znajdujących się na terenie gminy, 
począwszy od roślin w posiadłościach prywatnych jak i tych znajdujących się na terenie 
Równiny Łukowskiej i Zaklęsłości Łomaskiej, są również delikatne przymrozki, występujące w 
niekorzystnym dla roślin okresie rozwoju (np. w czasie zawiązywania pąków lub kwitnienia). 

Oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia 

Obserwowane zmiany klimatu, pokazują znaczący trend spadku liczby dni z temperaturami 
poniżej 0 stopni Celsjusza. Analiza danych związana z występowaniem dni, w których 

temperatura maksymalna wyniosła poniżej 0°C, przedstawia spadek liczby omawianych 
dni na obszarze miasta Biała Podlaska.  

W przypadku liczby okresów o długości przynajmniej 3 dni z temperaturą poniżej -

10°C w roku, analiza IMGW nie wskazuje znaczących trendów ich spadku lub wzrostu. 
Tendencję spadku obserwujemy natomiast w przypadku przygotowanych prognoz 
dla powiatu Biała Podlaska i na ich podstawie przewiduje się spadek liczby ich występowania. 
Opady śniegu, oszacowano na podstawie danych scenariuszy przygotowanych dla obszaru 
Polski (brak danych IMGW dla stacji reprezentatywnej dla Białej Podlaskiej oraz scenariuszy 
RCP4,5, RCP8,5 dla powiatu Biała podlaska) w ilości kilkudziesięciu dni w roku. 

W związku z powyższym, ryzyko wystąpienia fal zimna, dni przymrozkowych oraz dni 
z opadem śniegu oceniono jako średnie. 

5.6.6. Ryzyka wynikające z wystąpienia silnego i bardzo silnego wiatru oraz jego 
skutki 

Konsekwencja wpływu 

Do najczęstszych negatywnych skutków porywistego wiatru można zaliczyć wystąpienie 
uszkodzenia drzew oraz linii elektroenergetycznych, co skutkuje problemami związanymi 
z utrzymaniem bezawaryjności sieci elektrycznej oraz drożnością dróg. Silne i porywiste 
wiatry, mogą również stwarzać zagrożenie dla zdrowia życia i mienia człowieka. 
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Oszacowanie wystąpienia silnego i bardzo silnego wiatru 

Ryzyko wystąpienia porywistego wiatru ze względu na ekstremalny charakter zjawiska, 
trudno jest ocenić jednoznacznie w kategoriach trendu wzrostu lub spadku, jednak bazując 
na danych uzyskanych z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej problem 
jest istotną przyczyną interwencji. Liczba zdarzeń wywołanych porywistym wiatrem jest 
równa liczbie zdarzeń związanych z występowaniem ulewnych deszczy i wynosi 49% 
wszystkich analizowanych interwencji, obserwowany jest wzrost częstotliwości 
występowania zjawiska. Wiatrołomy mogą wystąpić przy zadrzewionych liniach 
komunikacyjnych (drogi, chodniki, torowiska),  ale także na miejskich terenach leśnych i 
zielonych, takich jak park Radziwiłłowski, „Park Zofii”, co może się wiązać bezpośrednio z 
ryzykiem utraty zdrowia lub życia mieszkańców. Przy zabudowie jednorodzinnej (np. ul. 
Sławęcińskiej, Żurawiej), gdzie linie energetyczne są napowietrzne, również  występuje 
ryzyko negatywnych skutków gwałtownych wiatrów. Dodatkowo na podstawie globalnych 
prognoz należy kwalifikować ryzyko jego wystąpienia jako istniejące, realnie możliwe i 
pogłębiające się w niedalekiej przyszłości. 

Ryzyko wystąpienia silnego i bardzo silnego wiatru oceniono jako bardzo duże. 

Tabela 14. Ryzyka związane ze zmianami klimatu 

 
Skutki zagrożenia występowania silnego 

i bardzo silnego wiatru 
Ocena ryzyka 

ludność 

- bezpośrednie zagrożenie dla życia 
i zdrowia;  

- możliwa konieczność ewakuacji 
ludności;  

- możliwość paniki wśród ludności 
oraz zagrożenie zakłócenia porządku 

publicznego. 

Bardzo duże  

gospodarka/mienie/infrastruktura 

- istotne skutki, o charakterze 
politycznym i medialnym;  

- zniszczenia w infrastrukturze 
komunalnej i transportowej;  

- zniszczenie obiektów przynależnych do 
infrastruktury krytycznej;  
- paraliż komunikacyjny;  

- trudności w zaopatrzeniu systemów 
elektroenergetycznych i paliwowych;  
- straty w dziedzictwie narodowym - 

możliwość zniszczenia obiektów 
zabytkowych. 

środowisko 
- uszkodzenia drzewostanu;  

- uszkodzenia zbóż. 

 
Skutki zagrożenia występowania 

ekstremalnych opadów i powodzi 
Ocena ryzyka 

ludność 

- bezpośrednie zagrożenie dla życia 
i zdrowia;  

- możliwa konieczność ewakuacji 
ludności;  

- możliwość paniki wśród ludności 
oraz zagrożenie zakłócenia porządku 

publicznego. 

Bardzo duże 
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gospodarka/mienie/infrastruktura 

- istotne skutki, o charakterze 
politycznym i medialnym;  

- zniszczenia w infrastrukturze 
komunalnej i transportowej;  

- zniszczenie obiektów przynależnych do 
infrastruktury krytycznej;  
- paraliż komunikacyjny;  

- trudności w zaopatrzeniu systemów 
elektroenergetycznych, paliwowych 

i gazowych;  
- straty w dziedzictwie narodowym - 

możliwość zniszczenia obiektów 
zabytkowych. 

środowisko 
- skażenie gleby;  

- skażenie wód powierzchniowych; 
- negatywny wpływ na florę i faunę. 

 

 
Skutki zagrożenia występowania suszy i 

upałów 
Ocena ryzyka 

ludność 
- bezpośrednie zagrożenie dla życia 

i zdrowia. 

Bardzo duże 

gospodarka/mienie/infrastruktura 

- możliwy znaczny spadek PKB w wyniku 
zakłócenia procesów w obiektach 

i w konsekwencji zmniejszenie produkcji 
określonych artykułów lub świadczenia 

usług; 
- uszkodzenia ciągów komunikacyjnych; 

- trudności w zaopatrzeniu systemów 
wodnych. 

środowisko 

- możliwe wysuszenie gleby;  
- obniżenie poziomów wód gruntowych i 

powierzchniowych; 
- wysychanie ujęć wody, zanikanie 

istniejących strumieni, rzek 
oraz mokradeł; 

- pożary oraz utrata plonów rolniczych; 
- negatywny wpływ na florę i faunę. 

 
Skutki zagrożenia występowania zimna 

(mróz i opady śniegu) 
Ocena ryzyka 

ludność 

- bezpośrednie zagrożenie dla życia 
i zdrowia;  

- możliwa konieczność ewakuacji 
ludności. 

Średnie 
gospodarka/mienie/infrastruktura 

- istotne skutki o charakterze 
politycznym i medialnym;  

- zniszczenia w infrastrukturze 
komunalnej i transportowej;  

- paraliż komunikacyjny;  
- trudności w zaopatrzeniu systemów 
elektroenergetycznych, paliwowych 

i gazowych. 

środowisko 
- możliwe zniszczenia w roślinności 

(wymrożenia) 

5.6.7. Identyfikacja oraz nadanie wagi zagrożeniom 

Po przeprowadzeniu analizy historycznych danych udostępnionych przez Państwową Straż 
Pożarną oraz IMGW oraz biorąc pod uwagę wyniki uzyskane w ramach partycypacji 
społecznej, dokonano identyfikacji zagrożeń oraz ich oceny.   

Zjawiskami, będącymi zagrożeniem dla zdrowia ludzi i funkcjonowania miasta, są: 
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− powódź miejska; 

− susza; 

− Miejska Wyspa Ciepła; 

− fale upałów i dni upalne; 

− fale zimna, dni przymrozkowe, opady śniegu; 

− ulewne deszcze; 

− silne i bardzo silne wiatry. 

W celu nadania wagi poszczególnym zjawiskom klimatycznym oraz wyznaczenia kolejności 
priorytetów, posłużono się oceną: 

− waga niska - zjawisko niesie ze sobą niskie lub nieznaczące skutki - wskazuje 
sektory, które nie będą wymagały podejmowania działań adaptacyjnych; 

− waga średnia - zjawisko występujące sporadycznie niosące ze sobą niskie lub 
średnio dotkliwe skutki - wskazuje sektory wymagające działań adaptacyjnych, które 
mogą być wdrażane w horyzoncie dłuższym niż 2030; 

− waga wysoka – zjawisko występujące często, niosące ze sobą wysoko dotkliwe 
skutki - wskazuje cele/sektory wymagające wdrożenia działań adaptacyjnych w 
horyzoncie 2030; 

− waga bardzo wysoka – pewne występowanie zjawiska, niosące ze sobą wysoko 
dotkliwe skutki - wskazuje cele/sektory wymagające bezwzględnego wdrożenia 
działań adaptacyjnych, najszybciej jak to możliwe. 

Tabela 15. Zagrożenia zmian klimatu dla Białej Podlaskiej i ich waga (na podstawie danych 
z wielolecia) 

  
Wskaźnik  

klimatyczny 

Częstotliwość w okresie 
wielolecia (dla miasta 
Biała Podlaska i/ lub 

powiatu) 

Trend 
obserwowany 

(dla miasta Biała 
Podlaska i/ lub 

powiatu) 

Częstotliwość 
Stopień 

zagrożenia* 

Te
m

p
er

at
u

ra
 

liczba dni upalnych  Kilka dni w roku Rosnący 
intensywność zjawiska może 

stać się krytyczna w ciągu 
najbliższych kilku lat 

  

liczba fal upałów  
Jeden lub więcej 
okresów w roku 

Rosnący 
intensywność zjawiska może 

stać się krytyczna w ciągu 
najbliższych kilku lat 

  

liczba dni 
przymrozkowych 

Kilkadziesiąt w roku Malejący 
częstość zjawiska może stać 

się korzystna w ciągu 10-30 lat 
  

liczba fal chłodu 
Jeden lub więcej 
okresów w roku 

Brak istotnych 
zmian 

częstość zjawiska może stać 
się korzystna w ciągu 10-30 lat 

  

O
p

ad
 

liczba dni 
bezopadowych 

z wysoką 
temperaturą 

Kilka dni w roku Rosnący 
częstość zjawiska może stać 
się krytyczna w ciągu 10 lat 

  

liczba dni bez opadu  Ponad 200 dni w roku Malejący 
częstość zjawiska może stać 

się korzystna w ciągu 10-30 lat 
  

opad ekstremalny Kilkadziesiąt w roku Rosnący 

intensywność i częstość 
zjawiska mogą stać się 

krytyczne w ciągu najbliższych 
kilku lat 

  

opady śniegu Kilkadziesiąt dni w roku Malejący 
intensywność lub częstość 

zjawiska może stać się 
korzystna w ciągu 10-30 lat 

  

W
ia

tr
 średnia krocząca 

średniego udziału 
ciszy (< 1 m/s) 

ok. 0,4 % 
Brak istotnych 

zmian 

intensywność zjawiska może 
stać się krytyczna w ciągu 

10 lat** 
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Wskaźnik  

klimatyczny 

Częstotliwość w okresie 
wielolecia (dla miasta 
Biała Podlaska i/ lub 

powiatu) 

Trend 
obserwowany 

(dla miasta Biała 
Podlaska i/ lub 

powiatu) 

Częstotliwość 
Stopień 

zagrożenia* 

średnia krocząca 
średniego udziału 
wiatrów silnych 

i bardzo silnych (10 -
 30 m/s) 

ok. 6 % Rosnący*** 
intensywność zjawiska może 

stać się krytyczna w ciągu kilku 
lat 

  

In
n

e
 

susza 
Kilkadziesiąt razy 

w wieloleciu  
Rosnący 

intensywność i częstotliwość 
zjawiska może stać się 

krytyczna w ciągu najbliższych 
kilku lat 

  

powodzie miejskie 
Minimum kilkadziesiąt 

razy w roku (na 
podstawie danych PSP) 

Rosnący 

intensywność i częstotliwość 
zjawiska może stać się 

krytyczna w ciągu najbliższych 
kilku lat 

  

miejska wyspa ciepła - - 
intensywność zjawiska latem 

może stać się krytyczna 
w ciągu najbliższych kilku lat 

 

 
*Stopień zagrożenia 

Zagrożenie bardzo duże 

Zagrożenie duże 

Zagrożenie średnie 

** Wg scenariusza RCP 8,5 – miasto Biała Podlaska 

*** Wg opracowania „Ocena wrażliwości terenów miejskich na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Ministerstwo 
Środowiska” 

 

Określenie celów i priorytetów 

Techniką pomocną przy wskazywaniu celów i priorytetów może być np. macierz 
problemowa, zamieszczona w „Podręczniku adaptacji dla miast - wytyczne do przygotowania 
Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu". 

Tabela 16. Macierz problemowa152 

Wielkość zjawiska powodowane konsekwencje 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 

Małe Okazjonalnie Średnie Duże Bardzo duże 

Katastrofalne Średni Średni Wysoki Wysoki Bardzo wysoki 

Wysokie Niski Średni Średni Wysoki Bardzo wysoki 

Średnie Niski Niski Średni Wysoki Wysoki 

Niskie Niski Niski Średni Średni Wysoki 

Nieistotne Niski Niski Niski Średni Średni 

 

Posługując się powyższą macierzą problemową wyznaczono priorytetowe sektory miasta 
najbardziej narażone na zmiany klimatyczne, uwzględniając ich potencjał adaptacyjny. 

                                                 
152 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Podręcznik adaptacji dla miast - wytyczne do przygotowania Miejskiego 
Planu Adaptacji do zmian klimatu. Ministerstwo Środowiska. 2014 r. 
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Tabela 17. Macierz oceny ryzyka pod kątem priorytetyzacji sektorów miasta153 

  Wskaźnik klimatyczny 

Tr
an

sp
o

rt
 

G
o

sp
. w
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a 
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ic
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Te
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Zd
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 p
u
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e

 

C
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o
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o

 

In
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u
kt
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(b
u

d
o
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n

ic
tw

o
 

m
ie

sz
ka

n
io

w
e 

i 

u
sł

u
go

w
e)

 

Te
m

p
er

at
u

ra
 

Dni upalne/ fale upałów               

 

Niska temperatura /w tym fale zimna               

 

O
p

ad
 

Ekstremalne opady deszczu               

 

W
ia

tr
 

Silny i bardzo silny wiatr               

 

In
n

e
 

Susza               
 

Powodzie miejskie               
 

MWC               
 

W efekcie przeprowadzonych prac, biorąc pod uwagę ocenę podatności poszczególnych 
sektorów, zdefiniowano listę celów szczegółowych planu adaptacji, których realizacja 
pozwoli na zwiększenie odporności miasta na zidentyfikowane zagrożenia klimatyczne 
w sektorach o największym ryzyku i podatności do roku 2035. 

5.6.8. Identyfikacja luk wiedzy 

Braki wiedzy są często uznawane za główne utrudnienia w podejmowaniu działań służących 
adaptacji do zmian klimatu. Spośród barier mających znaczenie w procesie adaptacyjnym 
należy wymienić: 

− brak jednolitej i kompletnej bazy informacyjnej o zagrożeniach klimatycznych 

i ich skutkach; 

− brak systematycznego gromadzenia oraz analizy danych, będących podstawą 

określania kierunku i tempa nadchodzących zmianach klimatycznych oraz ich 

wpływu na poszczególne sektory miasta; 

− ograniczona dostępność i dyspozycyjność do informacji o zmianach klimatu 

i ich skutkach w ujęciu lokalnym (te same dane odnoszące się do ogólnokrajowego 

zasięgu nie są zazwyczaj dostępne w agregacji do pojedynczej jednostki 

terytorialnej); 

− mała dostępność do informacji w zakresie dostępnych programów dotacyjnych, 

związanych z tematami dotyczącymi adaptacji do zmian klimatu.  

                                                 
153 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Podręcznik adaptacji dla miast - wytyczne do przygotowania Miejskiego 
Planu Adaptacji do zmian klimatu. Ministerstwo Środowiska. 2014 r. 
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5.7. Szanse wynikające ze zmian klimatu 

Szanse wynikające ze zmian klimatu odnoszą się przede wszystkim do czynników 
klimatycznych, które dotyczą zmian termicznych, a także zjawisk związanych z opadem. 

Szanse związane ze zmianami w warunkach termicznych: 

− poprawa jakości powietrza – mniejsze zużycie paliw konwencjonalnych w celach 
grzewczych; 

− rozwój technologii grzewczych oraz wydłużenie sezonu budowlanego; 

− rozwój energetyki słonecznej; 

− rozwój aktywności fizycznej wśród mieszkańców. 

− rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury; 

− zmniejszenie kosztów ogrzewania; 

− wydłużenie okresu wegetacji roślin o 10-15 dni; 

− zwiększenie plonowania roślin ciepłolubnych (np. kukurydzy). 

Szanse związane ze zmianami w opadach: 

− rozwój gospodarki wodami opadowymi (retencjonowanie) oraz poprawa jakości 
wód; 

− estetyka miasta – więcej zieleni; 

Pozostałe szanse: 

− rozwój świadomości społecznej; 

− aktywizacja społeczna.  
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6. Wizja adaptacji miasta i cele Miejskiego Planu Adaptacji do 
zmian klimatu dla Białej Podlaskiej 

Planowane działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu powinny być spójne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, zapewniać dążenie do poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, 
a szczególnie uwzględniać potrzeby przyszłych pokoleń.  

WIZJA ADAPTACJI BIAŁEJ PODLASKIEJ DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2035 

MIASTO BIAŁA PODLASKA MIASTEM GOTOWYM NA WYZWANIA WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN 
KLIMATU, POSIADAJĄCYM POTENCJAŁ ADAPTACYJNY, ZAPEWNIAJĄCYM POPRAWĘ ŻYCIA 

I BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCOM W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ KLIMATU 

 

CEL STRATEGICZNY 

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BIAŁEJ PODLASKIEJ, ZWIĘKSZENIE 
ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ ORAZ UTRZYMANIE DOBREGO STANU ŚRODOWISKA 

W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ KLIMATU 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE  

 

 

 

Zwiększenie odporności na występowanie deszczy nawalnych              
i powodzi miejskich

Zwiększenie odporności na występowanie silnego i bardzo 
silnego wiatru oraz burz

Zwiększenie odporności na występowanie dni upalnych                 
i zjawiska fali upału

Zwiększenie odporności na występowanie suszy
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7. Analiza i wybór opcji adaptacji 

7.1. Analiza opcji adaptacji 

Głównym celem MPA do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej jest zwiększenie odporności 
miasta na zmiany klimatu przewidywane w perspektywie do roku 2030 oraz w latach 
kolejnych. Działania adaptacyjne mają na celu redukcję podatności na te zmiany 
poszczególnych sektorów miasta i będą stanowić ochronę grup szczególnie wrażliwych. 

Działania adaptacyjne dobierane są w taki sposób, aby sformułowane cele zostały osiągnięte 
z zachowaniem kryteriów zrównoważonego rozwoju. Działania można podzielić na trzy 
grupy: 

 

Grupy działań w MPA: 

i 

Działania obejmujące realizację przedsięwzięć edukacyjnych, informacyjnych 
oraz promocyjnych ukierunkowanych na wzrost wiedzy nt. zagrożeń związanych ze 
zmianami klimatu oraz na kształtowanie świadomości społecznej na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. Zajęcia warsztatowe przeznaczone dla wyznaczonych 
grup docelowych: dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, dorosłych. 

O 

Organizacyjne obejmują działania planistyczne w zakresie: kształtowania 
przestrzeni publicznej, zmiany prawa miejscowego stworzenie wytycznych 
postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń klimatycznych. Działania 
obejmują opracowanie wytycznych dotyczących sposobów i rozwiązań służących 
retencjonowaniu wody deszczowej i spowalniania jej odpływu po deszczach 
nawalnych oraz wprowadzenie rozwiązań administracyjnych zachęcających 
do zachowań proekologicznych związanych z małą retencją wody. 

T 

Działania o charakterze inwestycyjnym i technicznym, obejmujące budowę 
oraz modernizację istniejącej infrastruktury np.: działania zmierzające do poprawy 
jakości powietrza; modernizacja i rozbudowa systemu sieci kanalizacji deszczowej 
oraz sanitarnej;  powiększenie oraz odpowiednie zagospodarowanie terenów 
zielonych; tworzenie zbiorników retencyjnych; tworzenie zielonych ogrodów, 
przystanków i dachów; zakładanie ogrodów deszczowych; działania adaptacyjne 
ograniczające wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa. 

Analiza korzyści działań adaptacyjnych 

Zielono-niebieska infrastruktura 

Zielona infrastruktura jest strategicznie zaplanowaną siecią obszarów naturalnych 
i półnaturalnych z innymi cechami środowiskowymi, zaprojektowaną i zarządzaną w sposób 
mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych. Obejmuje ona obszary zielone 
lub niebieskie w przypadku ekosystemów wodnych (zielono-niebieska infrastruktura) 
oraz inne cechy fizyczne obszarów lądowych.154 

Wśród działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, można wymienić: 

                                                 
154

 Źródło: Przegląd postępów we wdrażaniu strategii UE dotyczącej zielonej infrastruktury. Bruksela, dnia 24.5.2019 r 
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− retencję wodną – elementy miejskiego systemu wodnego mające na celu 
retencjonowanie wody opadowej; 

− drenaż – elementy miejskiego system wodnego, których zadaniem jest 
odwadnianie/odprowadzanie wody deszczowej; 

− renaturalizację cieków wodnych – otwarte elementy wodne w krajobrazie miasta 
z wodą płynącą, np. rzeki, strumienie; 

− renaturalizację zbiorników wodnych – otwarte elementy wodne w krajobrazie 
miasta z wodą stojącą; 

− zielone funkcje miejskie i podmiejskie - parki, ogrody, małe obszary leśne, trawiaste 
krawędzie, zielone ściany i dachy, zieleń przydomowa, ogrody działkowe, drzewa 
przydrożne, stawy; 

− sztuczne funkcje łączności - zielone mosty nad korytarzami drogowymi, tunele 
pod korytarzami transportowymi i przepławki. 

Korzyści płynące z zielono-niebieskiej infrastruktury, to m.in.: 

Rysunek 19. Korzyści z wprowadzenia elementów zielono-niebieskiej infrastruktury155 

 

Edukacja – Odpowiednio zaplanowana i wprowadzona zielono-niebieska infrastruktura 
stwarza atrakcyjną możliwość edukacji. Doświadczenie i zrozumienie zjawisk przyrodniczych 
jest istotnym elementem ochrony przyrody i kształtowania postaw proekologicznych. 

Turystyka i rekreacja - Integracja elementów zielono-niebieskiej infrastruktury z istniejącą 
bazą turystyczną, może zapewnić alternatywne produkty turystyczne, takie jak rekreacyjne 
wykorzystanie istniejących brzegów rzek. 

                                                 
155

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie – Podręcznik zielonej infrastruktury. Koncepcyjne i teoretyczne podstawy, 
terminy i definicje. Drezno, grudzień 2019r. 



Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej 

111 
 

Ochrona przyrody – Uporządkowana zieleń w mieście, będzie tworzyła ochronę przed 
skutkami zmian klimatu, np. wzrostem temperatury,  nie tylko dla mieszkańców, lecz również 
dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dodatkowo odpowiednio rozplanowane i wdrożone 
elementy zielono-niebieskiej infrastruktury, przyczynią się do poprawy jakości powietrza. 

Zapobieganie kataklizmom – Zielono-niebieska infrastruktura, ogranicza efekt nagrzewania 
terenów miejskich i przeciwdziała występowaniu zjawiska fal upałów. Jest to działanie 
konieczne, szczególnie ze względu na osoby starsze i chore, których w ostatnich latach 
przybywa i wymagają szczególnej opieki. Należy pamiętać, że długo utrzymujące się wysokie 
temperatury, skutkują wzrostem śmiertelności dotyczącej wrażliwej grupy mieszkańców 
i wymagają podjęcia działań przeciwdziałającym jej występowaniu. Dodatkowo elementy 
zielonej infrastruktury na obszarach miejskich, mogą pomóc w regulowaniu 
i magazynowaniu nadmiernych opadów, zmniejszając rozmiar i czas trwania powodzi 
miejskich. 

Niskoemisyjny transport - Połączone ze sobą elementy zielonej infrastruktury (np. parki, 
zielone drogi), zapewniają wolne od ruchu kołowego, niskoemisyjne i przyjazne dla 
środowiska, alternatywne sposoby transportu. Jednocześnie przynoszą korzyści, poprzez 
zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania oraz promowanie zdrowego stylu życia. 
Dodatkowo zieloną infrastrukturę można wykorzystać jako strefę buforową do łagodzenia 
negatywnych skutków powstałych na skutek istniejących korytarzy transportowych, jak: 
hałas i zanieczyszczenia powietrza. 

Zdrowie - Zwiększony dostęp do wysokiej jakości terenów zielonych na obszarach 
o ograniczonej powierzchni, przyczynia się do poprawy zdrowia wśród mieszkańców miasta. 
Zielono-niebieska infrastruktura jest pomocna w ograniczeniu występowania zjawiska 
miejskiej wyspy ciepła oraz zanieczyszczenia powietrza poprzez absorpcję i rozpraszanie 
zanieczyszczeń powietrza, a tym samym przyczynia się do ochrony zdrowia. Dodatkowo 
wykorzystanie roślinności może przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu 
poprzez efekt jego pochłaniania. 

Zwiększenie efektywności zasobów naturalnych - Wykorzystanie podejścia opartego 
na zielono-niebieskiej infrastrukturze może poprawić wydajność zasobów naturalnych. 
Przykładem jest wykorzystanie elementów tejże infrastruktury w krajobrazie w celu 
utrzymania żyzności gleby poprzez zmniejszenie strat spowodowanych jej wysychaniem 
i erozją wietrzną oraz wodną, utrzymaniem zasobów słodkiej wody, poprzez tworzenie 
zbiorników wodnych, takich jak stawy, mokradła, które ograniczają spływ opadów i zasilają 
wody gruntowe. 

Gospodarka wodna - Zastosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury jest korzystne 
dla gospodarki wodnej nie tylko poprzez zmniejszenie tempa w jakim opady deszczu 
spływają z terenów zabudowanych, ale również poprzez pomoc w ochronie zbiorników 
wodnych przed ich zanieczyszczeniem. 

Ograniczanie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza 

Działaniami towarzyszącymi osiąganiu celów adaptacyjnych są wszelkie działania o cechach 
zrównoważonego rozwoju, które wspierają ograniczanie antropogenicznych czynników 
generujących przyspieszenie zachodzenia zmian klimatycznych. Niezwykle istotne są więc 
działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych, powstających np. w wyniku spalania 
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paliw stałych w gospodarstwach domowych. Zadania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, 
które mają szczególny wpływ na ochronę powietrza i klimatu wynikają m.in. z realizowanego 
przez miasto Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.  

Ograniczenie negatywnego oddziaływania spowodowanego ulewnymi deszczami 

Działalność w zakresie usuwania zalewisk oraz zagospodarowania wód ograniczy 
niebezpieczeństwo lokalnych podtopień wynikających z ulewnych deszczów. 

Prawidłowe zagospodarowanie wód opadowych może zostać zrealizowane poprzez 
zastosowanie odpowiednich rozwiązań dedykowanych dla konkretnych elementów 
zabudowy miejskiej i infrastruktury. Tabela poniżej przedstawia dedykowane rozwiązania w 
zakresie zagospodarowania wód opadowych dla poszczególnych obiektów.  

Tabela 18. Zbiór dedykowanych zadań z zakresu zagospodarowania wód opadowych 

Dedykowane rozwiązania 
zabudowa 

jednorodzinna 
drogi osiedla parki 

place 
i parkingi 

skrzynki rozsączające tak tak tak 
 

tak 

skrzynki korzeniowe 
 

tak tak 
 

tak 

zielone i niebieskie dachy tak 
 

tak 
  

powierzchnie przepuszczalne tak tak tak tak tak 

pasaże roślinne tak 
 

tak tak 
 

ogrody deszczowe tak 
 

tak tak 
 

stawy hydrofitowe tak tak 
 

tak tak 

powierzchniowe zbiorniki retencyjne 
szczelne 

tak tak tak tak tak 

powierzchniowe zbiorniki infiltracyjno-
retencyjne  

tak tak tak tak 

podziemne zbiorniki szczelne 
 

tak tak tak tak 

lokalne obniżenia z bioretencją 
 

tak tak tak tak 

muldy chłonne 
 

tak tak tak tak 

korytka spływowe 
 

tak tak 
 

tak 

niecki filtracyjne 
 

tak tak tak tak 

rowy chłonne 
 

tak tak tak tak 

place wodne 
  

tak tak tak 

rewitalizacja cieków  miejskich 
  

tak tak 
 

fontanny z retencją 
  

tak tak tak 

7.2. Wybór działań adaptacyjnych dla Białej Podlaskiej 

Miejski plan adaptacji zawiera działania informacyjno-edukacyjne (i), organizacyjne 
(O) i działania techniczne (T), służące poprawie stanu środowiska oraz zwiększające 
bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Białej Podlaskiej
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Tabela 19. Działania adaptacyjne dla Białej Podlaskiej 

Lp. Działanie  
Grupa 
działań 

Szacunkowy 
koszt 
[zł] 

Horyzont czasowy Efekt realizacji 

Zwiększenie odporności na występowanie deszczy nawalnych i powodzi miejskich 

Opcja adaptacji: Poprawa odporności klimatycznej w Białej Podlaskiej poprzez budowę systemu gospodarowania wodami 

1. 

Rewitalizacja zbiornika wodnego 
na rz. Klukówce: poprawa funkcji 
środowiskowej zdegradowanego 

zbiornika wodnego (dawnych 
stawów hodowlanych), działania 

w zakresie ochrony 
bioróżnorodności, 

wprowadzenie funkcji 
edukacyjnej, wypoczynkowej 

i rekreacyjnej; 
 

 Wydział Inwestycji Urzędu 
Miasta Biała Podlaska, Wydział 
Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Biała Podlaska 

t 5 000 000,00 
2030 

 

Zwiększenie zdolności 
do retencjonowania wody, 

ochrona klimatu 
i różnorodności biologicznej 

Pozytywny wpływ 
na mieszkańców. 

2. 

Rozwijanie systemów 
monitorowania 

środowiskowego; 
 

 Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Wydział Inwestycji Urzędu 

Miasta Biała Podlaska, Referat 
Zarządzania Kryzysowego 

o/t 1 000 000,00 2028  

Zwiększenie odporności na występowanie silnego i bardzo silnego wiatru oraz burz 

3. 

Doposażenie ochotniczej straży 
pożarnej i innych służb w sprzęt 

służący zapobieganiu, 
wykrywaniu i usuwaniu 

zagrożeń;  
 

Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Referat Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Miasta 
Biała Podlaska 

t 3 000 000,00 2026 

Ochrona życia i zdrowia 
mieszkańców, zapobieganie 

stratom materialnym i szkodom 
w faunie i florze. 

Zwiększenie odporności na występowanie dni upalnych i zjawiska fali upału 

Opcje adaptacji: Poprawa odporności klimatycznej w Białej Podlaskiej, poprzez zagospodarowanie oraz zwiększenie 
powierzchni terenów zieleni  

Poprawa odporności klimatycznej w Białej Podlaskiej poprzez poprawę jakości powietrza 
 

4. 

Utworzenie rady do spraw 
rozwoju zieleni miejskiej przy 

Prezydencie Miasta Biała 
Podlaska;  

 
Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miasta Biała Podlaska, 
Referat Urbanistyki 

Urzędu Miasta Biała Podlaska 

o - 2023 

Ciało doradcze, złożone 
z ekspertów oraz 

przedstawicieli społeczności 
lokalnej. Efektem realizacji 

będzie uzyskanie wiedzy 
umożliwiającej efektywne 
i celowe rozwijanie zieleni 
miejskiej - redukcja ryzyka 

odczuwania przez mieszkańców 
miasta negatywnych skutków 

wysokich temperatur. 

5. 

Opracowanie koncepcji i planu 
wprowadzania zielono-błękitnej 

infrastruktury do przestrzeni 
miejskiej;  

o - 2023 

Dokument z załącznikami 
mapowymi i harmonogramem 
działań, wyznaczający ramy dla 

kolejnych zadań w ramach 
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Lp. Działanie  
Grupa 
działań 

Szacunkowy 
koszt 
[zł] 

Horyzont czasowy Efekt realizacji 

 
Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miasta Biała Podlaska, 
Referat Urbanistyki 

Urzędu Miasta Biała Podlaska, 
Zakład Produkcyjno-Handlowy 
„Zieleń” Spółka z o.o. w Białej 

Podlaskiej 

opcji, służący wprowadzeniu 
na terenie miasta Biała 

Podlaska spójnego systemu 
zielono-błękitnej infrastruktury, 
złożonego z szeregu obiektów – 

biotycznych lub wodnych, 
w tym o charakterze małej 

architektury, możliwych 
do zainstalowania na różnych 

podłożach, w tym 
„technicznych” (np. ściany 
i dachy budynków). Należą 
do nich np. zielone dachy 

i ściany, ogrody kieszonkowe, 
fontanny i kurtyny wodne, 

drobne skwery, zadrzewienia 
przyuliczne i ogrody deszczowe, 

ogrody społeczne, ogrody 
wertykalne, łąki kwietne 
i zacienione place zabaw. 

W miejscach, gdzie to możliwe 
rozszczelniane będą 

nawierzchnie lub będą 
wprowadzane nawierzchnie 

przepuszczające wodę 
i nienagrzewające się. Działania 

te dotyczyć będą obszaru 
całego miasta  – zwiększona 

powierzchnia terenów 
zielonych w Białej Podlaskiej 

oraz redukcja ryzyka 
odczuwania przez mieszkańców 

miasta negatywnych skutków 
wysokich temperatur. 

6. 

Parki i łąki kwietne w Białej 
Podlaskiej;  

 
Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miasta Biała Podlaska, 
Referat Urbanistyki 

Urzędu Miasta Biała Podlaska, 
Wydział Dróg Urzędu Miasta 

Biała Podlaska, Wydział 
Inwestycji Urzędu Miasta Biała 

Podlaska 

t 8 000 000,00 2028 

Przewidywane jest utworzenie 
nowych parków miejskich 
w częściach miasta, które 

pozbawione są takich 
obiektów, zwiększenie 

powierzchni łąk kwietnych na 
zieleńcach towarzyszących 
drogom i na nieużytkach – 
zwiększona powierzchnia 

terenów zielonych w Białej 
Podlaskiej oraz redukcja ryzyka 
odczuwania przez mieszkańców 

miasta negatywnych skutków 
wysokich temperatur. 

7. 

Zielone przystanki w Białej 
Podlaskiej;  

 
Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miasta Biała Podlaska, 
Wydział Dróg Urzędu Miasta 

Biała Podlaska 

t 350 000,00 2026 

Przewidywane jest utworzenie 
zielonych przystanków - 
redukcja negatywnego 

oddziaływania wysokich 
temperatur i fal upałów 

na mieszkańców korzystających 
z transportu publicznego. 

8. 

Urządzenie terenów zielonych 
wzdłuż ciągów pieszo-

rowerowych i przy przystankach 
autobusowych;  

 

t 1 000 000,00 
2027 

 

Przewiduje się  utworzenie 
zieleńców wzdłuż ścieżek 

rowerowych i chodników  oraz 
przy przystankach komunikacji 

miejskiej - zwiększona 
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Lp. Działanie  
Grupa 
działań 

Szacunkowy 
koszt 
[zł] 

Horyzont czasowy Efekt realizacji 

Wydział Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta Biała Podlaska, 
Wydział Dróg Urzędu Miasta 

Biała Podlaska 

powierzchnia terenów 
zielonych na terenie Białej 
Podlaskiej oraz redukcja 

negatywnego oddziaływania 
wysokich temperatur 

i fal upałów na mieszkańców 
korzystających z transportu 

publicznego. 

9. 

Zazielenianie publicznych 
przestrzeni w mieście;  

 
Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miasta Biała Podlaska, 
Wydział Dróg Urzędu Miasta 

Biała Podlaska 

t 2 000 000,00 
2025 

 

Utworzenie klombów 
i kwietników na Placu Wolności, 

deptaku w ciągu ul. Brzeskiej, 
na Rondo Dmowskiego 

i w innych lokalizacjach - 
zwiększona powierzchnia 

terenów zielonych na terenie 
Białej Podlaskiej. 

10.

Wykorzystanie OZE oraz 
termomodernizacja 

i wyposażenie w systemy 
zarządzania energią budynków 

w mieście Biała Podlaska; 
 

 Wydział Inwestycji Urzędu 
Miasta Biała Podlaska, Wydział 
Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Biała Podlaska 

t 
30 000 000,0

0 
2030 

 
Przewiduje się docieplenie 

i doposażenie w urządzenia OZE 
budynków użyteczności 
publicznej, usługowych 

i mieszkalnych – zmniejszenie 
zapotrzebowania na całkowitą 

energię pierwotną, 
zmniejszenie wydatków 

i redukcja wielkości emisji 
zanieczyszczeń do powietrza 

do takiego poziomu, który 
na danym terenie nie będzie 

powodował przekroczeń 
dopuszczalnych wartości stężeń 

zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego. Realizacja 

działań zredukuje ryzyko 
odczuwania przez mieszkańców 

miasta negatywnego wpływu 
zanieczyszczeń powietrza. 

11.

Zakup pojazdów zeroemisyjnych 
oraz budowa infrastruktury 

do ich obsługi;  
 

Referat Komunikacji i Wydział 
Inwestycji Urzędu Miasta Biała 

Podlaska, Miejski Zakład 
Komunikacyjny  w Białej 

Podlaskiej Sp. z o.o. 

t 
30 000 000,0

0 
2030 

Przewiduje się zakup pojazdów 
bezemisyjnych dla miejskiego 
transportu zbiorowego i służb 
miejskich oraz budowę stacji 

ładowania, a także 
budowę/wytyczenie chodników 

i tras rowerowych - poprawa 
jakości powietrza. Realizacja 

działań zredukuje ryzyko 
odczuwania przez mieszkańców 

miasta negatywnego wpływu 
zanieczyszczeń powietrza 

spowodowanego przez pojazdy 
transportu publicznego. 

12.

Budowa, przebudowa, 
modernizacja infrastruktury na 

potrzeby ruchu pieszego 
i rowerowego;  

 
Wydział Dróg Urzędu Miasta 

Biała Podlaska 

t 
15 000 000,0

0 
2030  

13.
Wprowadzanie rozwiązań 

w organizacji ruchu 
o/t 3 000 000,00 2023 

Przewiduje się organizację 
Strefy Płatnego Parkowania 
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Lp. Działanie  
Grupa 
działań 

Szacunkowy 
koszt 
[zł] 

Horyzont czasowy Efekt realizacji 

zwiększających jego płynność; 
 

Wydział Dróg Urzędu Miasta 
Biała Podlaska 

w centrum miasta Biała 
Podlaska, wprowadzenie stref 
Tempo 30 w centrum miasta 
i osiedlach mieszkaniowych 

w Białej Podlaskiej oraz 
wprowadzenie kontraruchu 

rowerowego na ulicach 
jednokierunkowych w Białej 

Podlaskiej - uspokojenie ruchu 
kołowego, zwiększenie 

konkurencyjność roweru wobec 
innych środków transportu.  

14.

Utworzenie systemu kontroli 
w zakresie egzekwowania zakazu 

spalania odpadów (zakupy 
wyposażenia, szkolenia);  

 
Straż Miejska, Wydział 

Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta Biała Podlaska 

i/t 300 000,00 2030 

Szkolenia oraz zakupy sprzętu 
i oprogramowania, 

pozwalającego wykrywać 
spalanie niedozwolonych 
materiałów w domowych 
kotłach na paliwo stałe - 
redukcja wielkości emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 
do takiego poziomu, który 

na danym terenie nie będzie 
powodował przekroczeń 

dopuszczalnych wartości stężeń 
zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego. Realizacja 
działania zredukuje ryzyko 

odczuwania przez mieszkańców 
miasta negatywnego wpływu 

zanieczyszczeń powietrza. 

15.

Zakładanie niebieskiej 
infrastruktury w mieście;  

 
Wydział Gospodarki Komunalnej 

i Wydział Inwestycji Urzędu 
Miasta Biała Podlaska, Bialskie 
Wodociągi i Kanalizacja “WOD-

KAN” Sp. z o.o. 

t 4 000 000,00 2030 

Zagospodarowanie 
i zatrzymanie wód opadowych, 
redukcja wysp ciepła w mieście, 

zapobieganie zalaniom, 
poprawa jakości życia 

na terenach zurbanizowanych, 

16.

Rozwój terenów rekreacyjnych 
w dolinach rzek Krzny i Klukówki; 

 
 Wydział Inwestycji Urzędu 

Miasta Biała Podlaska, Wydział 
Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Biała Podlaska 

t 1 000 000,00 
2036 

 

Przewiduje się dostosowanie 
przestrzeni dla celów rekreacji 

i odpoczynku w ścisłym 
powiązaniu z rozwojem 

niebieskiej infrastruktury 
i zagospodarowaniem zieleni - 
rezultatem będzie  pozytywny 

wpływ na zdrowie 
i samopoczucie mieszkańców. 

Zwiększenie odporności na występowanie suszy 

Opcja adaptacji: Poprawa odporności klimatycznej w Białej Podlaskiej, poprzez realizację zadań mających na celu edukację 
ekologiczną mieszkańców miasta 

17.

Zalesianie gruntów 
z uwzględnieniem warunków 

siedliskowych i potrzeb 
różnorodności biologicznej 

na terenie miasta jak 
i w okalającej gminie wiejskiej  

(„zielony pierścień”), wykonanie 
urządzeń służących nawadnianiu 

lasów;  
 

t 2 200 000,00 
2030 

 

Efektem działania będzie 
zwiększona powierzchnia 

terenów leśnych w Miejskim 
Obszarze Funkcjonalnym Biała 

Podlaska oraz zwiększenie 
odporności tych terenów 

na suszę. 
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Lp. Działanie  
Grupa 
działań 

Szacunkowy 
koszt 
[zł] 

Horyzont czasowy Efekt realizacji 

Lasy Państwowe 
Urząd Miasta Biała Podlaska, 
Urząd Gminy Biała Podlaska 

18.

Budowa systemu inteligentnego 
nawadniania terenów zielonych 

w Białej Podlaskiej;  
 

Wydział Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta Biała Podlaska, 

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja 
“WOD-KAN” Sp. z o.o 

t 1 500 000,00 
2027 

 

Przewiduje się stworzenie 
systemu nawodnienia 
w miejskich parkach - 

zwiększona powierzchnia 
terenów zielonych na terenie 

Białej Podlaskiej poprzez 
redukcję negatywnego 

oddziaływania wysokich 
temperatur i okresów suszy 

na rośliny. 

19.

Przekształcenie  pracowni 
„Kropla Wiedzy” przy BWiK 

WOD-KAN w ośrodek edukacji 
ekologicznej – interaktywne 

centrum nauki na temat ochrony 
klimatu oraz różnorodności 
biologicznej (doposażenie 
zaplecza dydaktycznego, 

zagospodarowanie otoczenia 
w formie edukacyjnego 

ekoparku); 
 

 Bialskie Wodociągi i Kanalizacja 
“WOD-KAN” Sp. z o.o., Wydział 
Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Biała Podlaska 

o/t 5 000 000,00 2025 

Utworzenie warunków 
do prowadzenia edukacji 

w zakresie adaptacji do zmian 
klimatu, zrównoważonego 

rozwoju, redukcji emisji CO2, 
ochrony wód oraz ochrony 

i zwiększania bioróżnorodności, 
realizacja kampanii promocyjno 
– edukacyjnych obejmujących 
Miejski Obszar Funkcjonalny 
Miasta Biała Podlaska i zajęć 
z uczniami bialskich szkół - 

zwiększenie 
wiedzy i świadomości służb 
i mieszkańców w zakresie 

zmian klimatu i negatywnego 
wpływu działalności człowieka 

na otoczenie przyrodnicze, 
a w efekcie na niego samego 

oraz w zakresie sposobów 
minimalizowania tego wpływu, 
inicjowanie tworzenia polityk 
i procedur w funkcjonowaniu 

służb i instytucji oraz 
wyrabianie nawyków 

postępowania mieszkańców. 

20.

Wzmocnienie i rozszerzenie 
współpracy z uczelniami 
wyższymi, placówkami 

badawczymi oraz organizacjami 
pozarządowymi działającymi 
na rzecz ochrony środowiska 
oraz integracji społeczności 

lokalnych; 
 

Gabinet Prezydenta Miasta Biała 
Podlaska,  

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu 
Miasta Biała Podlaska 

i/o - 2030 

21.

Realizacja przedsięwzięć 
edukacyjnych, informacyjnych 

oraz promocyjnych, 
ukierunkowanych na wzrost 

wiedzy nt. zagrożeń związanych 
ze zmianami klimatu i sposobów 
adaptacji oraz zrównoważonego 

rozwoju, ochrony zasobów 
wodnych, ochrony i zwiększania 

bioróżnorodności, redukcji emisji 
CO2; 

 
 Wydział Edukacji, Kultury 

i Sportu Urzędu Miasta Biała 
Podlaska, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta Biała 
Podlaska 

i 350 000,00 Działanie ciągłe 

22. Zachowanie i rewaloryzacja t  Działanie ciągłe Ochrona przed 
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Lp. Działanie  
Grupa 
działań 

Szacunkowy 
koszt 
[zł] 

Horyzont czasowy Efekt realizacji 

istniejących cieków i zbiorników 
wodnych; 

 
Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie,  
Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miasta Biała Podlaska, 
Wydział Inwestycji Urzędu 

Miasta Biała Podlaska 

nieodpowiednim 
przekształceniem oraz 

wykorzystanie rzek Krzny 
i Klukówki oraz znajdujących 
się w ich dolinach zbiorników 

wodnych jako elementów 
kompleksowego systemu 

kolekcji, retencji, oczyszczania 
a następnie wykorzystania 
nadmiaru wód opadowych. 

Przewiduje się odnowę 
biologiczną rzek i zbiorników 
wodnych oraz odpowiednie 
zagospodarowanie terenów 

nadrzecznych . 

23.

Utworzenie koncepcji systemu 
małej retencji i wykorzystywania 
wód opadowych na terenie MOF 

Biała Podlaska; 
 

  Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta Biała 

Podlaska, Wydział Inwestycji 
Urzędu Miasta Biała Podlaska 

o 300 000,00 2025 

Opracowania studialne i analizy 
techniczne, prawne i finansowe 
na potrzeby budowy systemu 

retencji. 

24.

Utworzenie systemu małej 
retencji na terenie MOF Biała 

Podlaska, w tym  budowa 
zbiornika retencyjnego 

na terenie miasta lub w jego 
otoczeniu; 

 
  Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta Biała 
Podlaska, Wydział Inwestycji 
Urzędu Miasta Biała Podlaska 

t 
30 

000 000,00 
2030 

Zwiększenie zdolności 
do retencjonowania wody, 

poprawa jakości i dostępności 
wody pitnej zgodnie 

z Dyrektywą UE ws. wody pitnej 
(Drinking Water Directive 

2021/2084) oraz inicjatywy 
obywatelskiej Right2Water, 

redukcja wysp ciepła w mieście, 
zapobieganie zalaniom. 

25.

Ogrody deszczowe w Białej 
Podlaskiej; 

 
 Wydział Gospodarki Komunalnej 

i Wydział Inwestycji Urzędu 
Miasta Biała Podlaska 

t 1 000 000,00 2026 

26.

Modernizacja kanalizacji 
deszczowej na terenie miasta, 
celem utrzymania jej zdolności 

do odprowadzania wody 
z terenów o obniżonej 

możliwości retencjonowania; 
 

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja 
“WOD-KAN” Sp. z o.o., Wydział 
Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Biała Podlaska 

t 5 000 000,00 2028 

27.

Budowa, rozbudowa i 
modernizacja urządzeń  

i infrastruktury niezbędnej 
do ujęcia, uzdatniania, 

magazynowania i dystrybucji 
wody do spożycia , w tym 

modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody na terenie MOF Biała 

t 
35 000 000,0

0 
2030 
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Horyzont czasowy Efekt realizacji 

Podlaska (budowa studni 
trzeciorzędowej, jurajskiej), 

modernizacja stacji uzdatniania 
wody na terenie miasta (SUW 
Narutowicza i SUW Sitnicka), 

modernizacja zbiorników wody;  
 

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja 
“WOD-KAN” Sp. z o.o., Wydział 
Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Biała Podlaska 

28.

Budowa sieci punktów ujęć 
wody w celu zapewnienia 
dostępności wody pitnej 
w miejscach publicznych 

 
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja 
“WOD-KAN” Sp. z o.o., Wydział 
Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Biała Podlaska 
 

t 3 000 000,00 2025 

29.

Utworzenie systemu dystrybucji 
zagospodarowanych wód 

opadowych na wypadek suszy;  
 

Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Wydział Inwestycji Urzędu 

Miasta Biała Podlaska, Bialskie 
Wodociągi i Kanalizacja “WOD-

KAN” Sp. z o.o. 

t 4 000 000,00 2029 

Zagospodarowanie 
i zatrzymanie wód opadowych, 
redukcja wysp ciepła w mieście, 

zapobieganie zalaniom, 
poprawa jakości życia 

na terenach zurbanizowanych. 

8. Wdrożenie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla 
Białej Podlaskiej 

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej jest narzędziem służącym 
kształtowaniu miejskiej polityki skupionej na podnoszeniu odporności miasta na zachodzące 
procesy spowodowane zmianami klimatu. Za wdrażanie MPA odpowiadać będzie samorząd 
gminny we współpracy z interesariuszami. Wdrażanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian 
klimatu dla Białej Podlaskiej, wymagać będzie dostosowania istniejących już mechanizmów 
i obowiązujących rozwiązań zarządzania do wymogów implementacji polityki adaptacyjnej. 
Skuteczność we wdrażaniu MPA zależna będzie również od poziomu współpracy 
z przedstawicielami różnych grup interesariuszy miasta – mieszkańcami, zarządcami 
infrastruktury, organizacjami społecznymi oraz przedsiębiorcami, jak również z Gminą Biała 
Podlaska. 

8.1. Podmioty wdrażające 

Skuteczność wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej, 
będzie wymagała zaangażowania wielu podmiotów zarządzających miastem oraz 
działających w mieście i w okalającej jej gminie wiejskiej, jak również udziału mieszkańców 
miasta. Należy także oczekiwać włączenia w adaptację, środowiska naukowego 
i przedsiębiorców – uwzględnienie ryzyka związanego ze zmianami klimatu w rozwoju badań 
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naukowych oraz w planowaniu strategicznym i finansowym w przedsiębiorstwach mogą 
stymulować nowe technologie w adaptacji i przyczynić się do lepszego wdrożenia Planu. Do 
stworzenia MPA wykorzystane zostały istniejące ramy instytucjonalne realizacji polityki 
rozwoju miasta, a koordynacja nad realizacją działań adaptacyjnych powierzona zostaje 
Prezydentowi Miasta Biała Podlaska. 

Wdrażanie MPA będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów zgłoszonych do 
Planu przez miasto, inne uprawnione podmioty oraz na identyfikowaniu nowych 
przedsięwzięć, których wykonanie pozwoli na adaptowanie do zmian klimatu oraz 
aktualizacji i monitorowaniu zadań realizowanych przez podmioty, które zgłosiły do MPA 
zadania. 

8.2. Możliwe źródła finansowania 

Działania związane z adaptacją do zmian klimatu mogą zostać sfinansowane w pełni lub 
częściowo ze środków krajowych i Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiono programy, 
w ramach których jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o wsparcie działań 
adaptacyjnych. 

Horyzont Europa 

Horyzont Europa (2021-2027) to program w zakresie badań naukowych i innowacji, który 
ma zastąpić program Horyzont 2020. Komisja Europejska chce przeznaczyć na niego z 
budżetu UE 95,5 mld euro. Stanowi to wzrost o 30 proc. w stosunku do kończącego się 
programu Horyzont 2020. Na wiosnę 2019 roku Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły 
porozumienie w sprawie założeń i finansowania Horyzontu Europa. Dnia 2 lutego 2021 roku 
Komisja Europejska wraz z prezydencją portugalską dokonały symbolicznego otwarcia 
nowego programu. Program w zakresie badań naukowych i innowacji będzie opierał się na 
misjach, których zadaniem będzie wspieranie skuteczności finansowania działań. Wytyczono 
główne cele m.in. adaptacja do zmian klimatu, połączona z transformacją społeczną. Celem 
programu jest sprostanie globalnym wyzwaniom i modernizacja przemysłu poprzez wspólne 
wysiłki badawcze i innowacyjne.156 

Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE  

Program LIFE to instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie 
współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz 
wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem jest 
wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej 
polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów 
dotyczących środowiska w tym przyrody. Od 2008 r. rolę Krajowego Punktu Kontaktowego 
programu LIFE pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekty 
z zakresu ograniczenia niskiej emisji możliwe do realizacji w ramach programu LIFE to m.in.: 

− kampanie informacyjne i różnorodne projekty pilotażowe pod kątem ochrony 
powietrza (dotacja); 

− zadania związane z ochroną powietrza (kredyt). 

                                                 
156

 Źródło: https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa-stan-prac-i-zarys-przyszlego-programu-ramowego-2021-2027 
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Warunki dofinansowania programu LIFE – zgodnie z aktualnymi dokumentami 
programowymi umieszczonymi na stronie NFOŚiGW.157 

Projekt programu: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 

Lubelskie jest drugim województwem w kraju pod względem alokacji na finansowanie 
programów regionalnych. Kwota zaproponowana w projekcie Umowy Partnerstwa na lata 
2021-27 to prawie 2,3 mld euro. Pieniądze te podzielono według algorytmu opartego 
na kryteriach takich jak liczba ludności czy PKB per capita. Warto zaznaczyć, iż zostało już 
podzielonych około 75% środków, a blisko 25% przeznaczono na rezerwę programową 
do podziału na późniejszym etapie programowania (w czasie negocjacji kontraktu 
programowego). Rezerwa rozdysponowana zostanie na wszystkie 16 województw. 

Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności zostaną przeznaczone na realizację 
inwestycji w obszarze innowacji, przedsiębiorczości, cyfryzacji, ochrony środowiska, 
efektywności energetycznej, edukacji, rynku pracy i spraw społecznych, infrastruktury 
transportowej, ochrony zdrowia, kultury i turystyki oraz zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych. 

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego - III edycja Funduszy norweskich i Funduszy EOG 2014-2021 

Fundusze norweskie to bezzwrotna pomocy finansowa dla Polski w postaci dwóch 
instrumentów pod nazwą:  

− Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG); 

− Norweski Mechanizm Finansowy (NMF). 

Środki na finansowanie pochodzą z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu – 
czyli Państw Darczyńców. Negocjacje dotyczące uruchomienia III edycji Funduszy norweskich 
i EOG w Polsce zakończyły się w październiku 2017 r. Wsparcie przyznano 15 państwom 
Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim na kwotę ponad 2,8 mld euro. Polska 
z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostaje największym 
beneficjentem tych środków. Dystrybucją środków dla obszaru środowiska i energii 
odpowiadają wspólnie Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej będąc Operatorem Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu 
Od czerwca 2019 roku nadzór nad Funduszami norweskimi wewnątrz NFOŚiGW został 
powierzony Departamentowi Energii. W lipcu 2019 r. darczyńcy zaakceptowali Koncepcję 
wdrażania Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, co pozwoliło na uruchomienie 
procedury zawierania Umowy i Porozumień na wdrażanie Programu i ogłaszania konkursów. 
Oferowane wsparcie pozwoli beneficjentom na pełne zbilansowanie źródeł finansowania 
inwestycji, jak również przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferowanego 
dofinansowania i zapewni optymalne wykorzystanie środków dostępnych z Funduszy 
norweskich. Planowany budżet programu na współfinansowanie projektów to 500 mln zł. 
Uruchomione wsparcie częściowo będzie mogło wypełnić lukę w dostępnym na rynku 
finansowaniu, wynikającą z wyczerpania się środków w ramach środków POIiŚ 2014-2020, 
a przygotowywaną nowa perspektywą   finansową UE na lata 2021-2027.158 

                                                 
157

 Źródło: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/program-life/ 
158

 Źródło: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/perspektywa-2014-2021/ 
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Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 

Celem programu jest wsparcie zidentyfikowanych potrzeb rynkowych polskiego przemysłu 
oraz sektora ciepłowniczego, wynikających z przepisów prawa, zaostrzających się norm 
emisyjnych oraz ogólnych potrzeb związanych z rozwojem działalności biznesowej 
z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

Cel programu: 

• oszczędność energii pierwotnej, 

• ograniczenie emisji CO2 

• produkcja energii ze źródeł odnawialnych 

• produkcja energii elektrycznej z elektrowni wodnych 

• produkcja ciepła z energii geotermalnej 

Forma dofinansowania: pożyczka 

Beneficjenci: Beneficjenci projektów dofinansowanych w ramach Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, obszar nr 12 Energia. 

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027159 

Program ten jest następcą unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(POliŚ). Budżet programu wynosi ponad 25 miliardów euro (w formie dotacji, instrumentów 
finansowych i instrumentów łączących finansowanie zwrotne oraz dotacyjne). Fundusze 
te będą przeznaczone na kluczowe projekty środowiskowe, energetyczne, transportowe oraz 
na wsparcie w obszarze kultury i ochrony zdrowia. Głównym celem Programu jest poprawa 
warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie 
z założeniami zrównoważonego rozwoju, w tym m.in. poprzez: 

• obniżenie emisyjności gospodarki, transformację w kierunku gospodarki przyjaznej 

środowisku i gospodarki o obiegu zamkniętym; 

W Programie zdefiniowano priorytety nawiązujące do adaptacji do zmian klimatu: 

 Priorytet I – wsparcie sektorów energetyka i środowisko z funduszy spójności 

Cele szczegółowe: 

• Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych: 

planowana alokacja - 1325 000 000 euro, planowana forma wsparcia - dotacja. 

• Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu 

z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem 

podejścia ekosystemowego: planowana alokacja – 664 000 000 euro, planowana 

forma wsparcia – dotacja. 

• Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej: planowana 

alokacja – 1 200 000 000 euro, forma wsparcia – dotacja. 
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• Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki 

zasobooszczędnej: planowana alokacja: 320 000 000 euro, planowana forma 

wsparcia – dotacja.  

• Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz 

zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich 

rodzajów zanieczyszczenia: planowana alokacja 15 000 000 euro, planowana forma 

wsparcia – dotacja. 

 Priorytet II – wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR 

Cele szczegółowe:  

• Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych: 

planowana alokacja 1 174 000 000 euro, planowana forma wsparcia – dotacja. 

• Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym 

określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju: planowana alokacja – 

599 000 000 euro, planowana forma wsparcia – dotacja. 

• Rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów 

magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TEN-E): 

planowana alokacja 1 770 000 000 euro, planowana forma wsparcia – dotacja. 

• Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu 

z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem 

podejścia ekosystemowego: planowana alokacja – 1 406 000 000 euro, planowana 

forma wsparcia – dotacja. 

• Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej: planowana 

alokacja – 180 000 000 euro, planowana forma wsparcia – dotacja. 

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027160 

Program ten jest kontynuacją wsparcia dla 5 wschodnich województw mający na celu 
przyspieszenie ich rozwoju. Głównym celem programu jest utrwalenie warunków 
sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce 
Wschodniej. Budżet Programu wynosi 2,5 mld euro.  

Cele szczegółowe programu to: 

• Wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. 

• Wzmacnianie atrakcyjności osadniczej miast i podniesienie jakości życia mieszkańców 

w dobie zmian klimatu. 

• Zwiększenie dostępności transportowej makroregionu. 

• Wzrost wykorzystania potencjału turystyki i uzdrowisk dla rozwoju. 
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W Programie przewidziano wsparcie m.in. w obszarze energia i klimat: rozwój inteligentnych 
sieci energetycznych, adaptacja miast do zmian klimatu, bioróżnorodność, zrównoważona 
mobilność miejska. 

Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami – Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej161 

 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

Celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez 
oczyszczanie ścieków, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/ EWG w sprawie 
oczyszczania ścieków komunalnych. 

W ramach programu wsparcie w finansowaniu, uzyskają działania: 

• budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych; 

• działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach, w tym: „zielono-
niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy 
zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa; 

• działania z zakresu zapobiegania powodzi i suszy, w tym: zwiększanie retencji 
w ekosystemach, urządzenia wodne; 

• zaopatrzenie ludności w wodę do picia, w tym: budowa i modernizacja ujęć wód 
i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych; 

• działania dotyczące opracowania i wdrożenia systemu monitoringu zagrożeń 
i systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. 

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 

Formy dofinansowania 

Pożyczka  

Beneficjenci 

• jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; 

• podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 

Formy dofinansowania 

1) pożyczki, w tym pożyczki na  zachowanie płynności finansowej. 

Beneficjenci 
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• Beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 
oraz 2014-2020; 

• Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt 1) do ponoszenia 
wydatków kwalifikowanych. 

 Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji 
ujętych w KPOŚK 

Celem programu jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami 
aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
(KPOŚK). 

 Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych 

Celem programu jest ograniczenie presji na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia wody 
oraz poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń trafiających do środowiska wraz 
ze ściekami generowanymi przez przemysł spożywczy w poniższych sektorach: 

1. Przetwórstwo mleka 

2. Produkcja i przetwórstwo owoców i warzyw, w tym dotyczy grzybów 

3. Produkcja i butelkowanie napojów bezalkoholowych 

4. Przetwórstwo zbóż i ziemniaków 

5. Chów, hodowla zwierząt gospodarskich, produkcja lub przetwórstwo mięsna 

6. Browary 

7. Produkcja alkoholu i napojów alkoholowych 

8. Wytwarzanie pasz zwierzęcych z produktów roślinnych 

9. Wytwarzanie żelatyny i klejów ze skór i kości zwierzęcych 

10. Słodownie i drożdżownie 

11. Przetwórstwo rybne 

Formy dofinansowania: 

Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki na warunkach preferencyjnych, 
oprocentowanie zmienne WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2% lub pożyczki na warunkach 
rynkowych, oprocentowanie na  poziomie  stopy  referencyjnej  ustalanej  zgodnie  
z  komunikatem  Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp 
referencyjnych i dyskontowych. 

Dofinansowanie w formie pożyczki wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych. 

Minimalna wartość przedsięwzięcia inwestycyjnego w kosztach kwalifikowalnych nie 
mniejsza niż 1mln zł. 

Beneficjenci: 

• Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 
(t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.). 

• Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi 
publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. 
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Adaptacja do zmian klimatu 

Cele programu: 

1) Podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń naturalnych 
(m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla 
sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 
2030” oraz Polityką Ekologiczną Państwa 2030 - strategii rozwoju w obszarze środowiska i 
gospodarki wodnej oraz strategią „Budując Europę odporną na zmianę klimatu - nowa 
Strategia w zakresie przystosowania do zmiany klimatu"), jak również poważnych awarii, 
usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania 
środowiskiem; 

2) upowszechnienie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań służących 
poprawie jakości życia mieszkańców oraz poprawiających odporność miast na skutki zmian 
klimatu, jak również zwiększających przystosowanie do zmian klimatu na terenach wiejskich. 

Formy dofinansowania 

• pożyczka 

• przekazanie środków (dotyczy państwowych jednostek budżetowych) 

• dotacja (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania 
w zakresie retencji na obszarach wiejskich lub zadania w zakresie zakupu 
oczyszczaczy powietrza) 

Beneficjenci 

• jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi 
publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,  

• służby ratownicze będące państwowymi jednostkami budżetowymi wskazane 
w Porozumieniu w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń 
dla środowiska zawartym w dniu 23.02.2021 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem 
Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministrem Klimatu i Środowiska; 

• spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, państwowe osoby prawne,  

• państwowe jednostki budżetowe, do których ustawowych zadań należy ochrona 
środowiska,  

• spółdzielnie mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z 15 grudnia 2000 r. o 
spółdzielniach mieszkaniowych), wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali). 

 Moja Woda – wsparcie działań realizowanych przez WFOŚiGW 

Dotyczy przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie 
nieruchomości objętej zadaniem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe 
z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-
gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających 
odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.). 
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Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji 
przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej 
i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. 

Forma dofinansowania: dotacja, lecz nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji 
wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. 

Beneficjenci: osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości 
na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny , z wyłączeniem nieruchomości, 
dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda. 

 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych (Część 2) 

Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach 
ratowniczych  

Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego 
w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń 

Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych 

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez 
doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania 
i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii 
technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku 
naturalnemu. 

Forma dofinansowania: Kwota alokacji na udostępnienie środków na udzielanie dotacji – 
16 mln zł(na rok 2022). 

Beneficjenci: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Zeroemisyjny system energetyczny162 

 Energia Plus 

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  
na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć 
inwestycyjnych. 

Formy dofinansowania: dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, zgodnie 
z programem priorytetowym „Energia Plus”; 

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 745,00 mln zł; 

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 0,00 złotych (alokacja wyczerpana 
w I i II naborze wniosków). 

Beneficjenci: przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą. 

 Mój prąd 

Cel programu 
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Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji 
fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez 
jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności 
zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedsięwzięcia muszą 
przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału OZE w konsumpcji 
i wytwarzaniu energii ogółem oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę 
krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji 
fotowoltaicznej). 

Okres wdrażania: 2021-2023 

Forma dofinansowania: dotacja 

Dobra jakość powietrza163 

 Czyste powietrze 

Cel programu 

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisyjności gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. 

Część I programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu 
dofinansowania 

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali 
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 
kwoty 100 000 zł. 

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma 
ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł. 

Część II programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu 
dofinansowania  

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: 

• są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną 
księgą wieczystą; 

• przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego 
nie przekracza kwoty: 

o 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

o 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z 
tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który 
ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów 
obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 
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Część III programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu 
dofinansowania 

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: 

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą; 

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego 
nie przekracza kwoty: 

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku 
rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym 
na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym 
wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać 
w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 
o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). 

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła 
zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa 
domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód 
wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w 
grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Formy dofinansowania: dotacja, dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, 
pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów. 

 Moje ciepło 

Cel Programu 

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki 
prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych 
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 

Rodzaje przedsięwzięć: 

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła 
(powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i 
ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 

Współfinansowaniu inwestycji podlega: 

• zakup/montaż gruntowych pomp ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda 

z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody 

użytkowej z osprzętem; 

• zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym 

obsługujący cały budynek) z osprzętem; 
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• zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem 

akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. 

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie 
trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe. 

Beneficjenci: 

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny 
rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie: 

• nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo 

• złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r. 

Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę 
lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego; 

Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym 
dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy 
należy załączyć stosowne oświadczenie. 

Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska164 

 Edukacja ekologiczna 

Cel programu 

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych 
społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie 
kwalifikacji grup zawodowych mających największy wpływ na realizację polityk: ekologicznej, 
energetycznej i klimatycznej państwa; 

Cele szczegółowe: 

• upowszechnianie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju, 

• kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci 
i młodzieży, 

• aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze 
klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

• edukacja i kształcenie kadr administracji publicznej w zakresie transformacji 
energetyczno-klimatycznej. 

Formy dofinansowania: dotacja, przekazanie środków 
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 Źródło: https://www.gov.pl/web/nfosigw/roznorodnosc-biologiczna-edukacja-i-monitoring-srodowiska 
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Beneficjenci 

Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

 Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej 

Cel programu   

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja 
społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw 
proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: 
przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, 
zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Beneficjenci 

• Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej; 

• Beneficjentem końcowym są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej , którym ustawa przyznaje zdolność prawną 

i zgodnie z art. 331 k.c. stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych. Katalog 

beneficjentów końcowych może zostać zawężony w ogłoszeniu o naborze przez 

ogłaszający go wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

Cel programu: 

Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie 
i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym 
rozpoznanie pojawiających się zagrożeń).  

Wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody. 

Program składa się z dwóch części, tj.: 

Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo 

Formy dofinansowania. 

a. dotacja; 

b. przekazanie środków; 

c. pożyczka, w tym pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej 

przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zagranicznej pomocy 

bezzwrotnej. 

Beneficjenci: 

• parki narodowe; 
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• jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego, parki krajobrazowe i ich zespoły; 

• uczelnie wyższe; 

• organizacje pozarządowe, 

• jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe; 

• podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą: 

zabytkowych parków i ogrodów, ośrodków rehabilitacji zwierząt i azyli dla zwierząt 

oraz ogrodów specjalistycznych; 

• państwowe jednostki budżetowe, a w szczególności Generalna i regionalne dyrekcje 

ochrony środowiska oraz ponadgimnazjalne szkoły leśne prowadzone przez Ministra 

Klimatu i Środowiska; 

• jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki; 

• Polski Związek Łowiecki; 

• podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą obszarów na 

których znajdują się tereny podlegające ochronie i dla których na podstawie 

art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 627, poz. 628 i poz. 842) ustanowiono plan ochrony bądź plany zadań 

ochronnych. 

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 

Formy dofinansowania 

a) Dotacja 

b) Pożyczka 

Beneficjenci: 

• Beneficjenci działania 2.4, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020; 

• Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia 

wydatków kwalifikowanych. 

Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu (Polish Climate Support)165 

Program „Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu (Polish Climate Support)” stanowi odpowiedź 
na wyzwania związane z transgranicznym charakterem zmian klimatu, ich wpływem na stan 
bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wiążącą się z tym koniecznością międzynarodowej 
reakcji, a także powagą konsekwencji wynikających z braku podjęcia odpowiednich działań. 
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 Źródło: https://www.gov.pl/web/nfosigw/polskie-wsparcie-na-rzecz-klimatu-polish-climate--support 
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W celu zapewnienia możliwie jak najszerszej reakcji, program podzielony jest na dwie 
uzupełniające się części. Część pierwsza „Współpraca projektowa” pozwala na wsparcie 
projektów realizowanych przez polskie podmioty na rzecz państw unijnego sąsiedztwa. Część 
druga „Wpłaty na rzecz podmiotów międzynarodowych” umożliwia Ministrowi Klimatu 
i Środowiska zaangażowanie w konkretne przedsięwzięcie służące realizacji celu programu. 

Tematyka projektów: 

• Kształtowanie polityki klimatycznej 

• Poprawa jakości powietrza 

• Efektywność energetyczna w budynkach 

• Transformacja regionów węglowych  

• Zero- i niskoemisyjny transport 

• Instytucje naukowe 

Zeroemisyjny transport166 

 „Zielony transport publiczny” 

Cel programu 

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć 
polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. 

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do obniżenia 
wykorzystania paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym: 

1) dotyczące pojazdów polegające na: nabyciu/leasingu nowych autobusów elektrycznych 
wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie 
do zewnętrznego źródła zasilania wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu 
obsługi bezemisyjnych pojazdów, nabyciu/leasingu nowych trolejbusów tj. autobusów 
przystosowanych do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej wyposażonych 
w dodatkowy układ napędu, dzięki któremu będą mogły pokonywać trasę bez trakcji 
elektrycznej (np. baterie trakcyjne lub wodorowe ogniwo paliwowe) wraz ze szkoleniem 
kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów, nabyciu/leasingu 
nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię 
elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych wraz ze 
szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów, 

2)  modernizacji i/lub budowie infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe 
użytkowanie nabytych/leasingowanych pojazdów, w tym szczególności punktów ładowania 
lub tankowania wodoru wraz z  niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą 
towarzyszącą albo sieci trakcyjnej. Infrastruktura wykorzystywana będzie wyłącznie do 
obsługi transportu publicznego. 

Beneficjenci:  

• operatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 
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 Źródło: https://www.gov.pl/web/nfosigw/zeroemisyjny-transport 
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• organizatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem ministra właściwego 

do spraw transportu. 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Program Inwestycji Strategicznych mający na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych 
przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy. Program 
realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Nabory wniosków, jako 
kolejne edycje, ogłaszane są okresowo. W okresie tworzenia MPA trwała piąta edycja naboru 
(termin: 21 czerwca - 12 lipca 2022 r.) wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja piąta – Rozwój Stref Przemysłowych).  

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie 
projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w 
całej Polsce. 

W piątej edycji jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu 
terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W 
piątej edycji naboru wniosków o dofinansowanie wysokość dofinansowania wynosi 98 proc. 
wartości inwestycji (minimum 2 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w 
obszarach: 

− budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej; 

− budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym 
oświetleniowej; 

− budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej; 

− budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów 
melioracji gruntu. 

8.3. Monitoring realizacji Miejskiego Panu Adaptacji do zmian klimatu dla 
Białej Podlaskiej 

MPA podlega przeglądowi oraz w razie potrzeby aktualizacji. Monitorowanie stanu realizacji 
działań określonych w nim, będzie stanowić źródło informacji na temat postępu realizacji 
zaplanowanych działań. W oparciu o informacje przekazane przez podmioty odpowiedzialne 
za realizację działań adaptacyjnych, przygotowywane będą raporty z realizacji MPA w okresie 
sprawozdawczym.  

W celu zagregowania informacji na temat realizacji poszczególnych grup działań proponuje 
się wykorzystanie poniższej tabeli. 
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Tabela 20. Ocena realizacji Miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej 
w okresie sprawozdawczym167 

Grupa działań 
zaplanowanych w MPA 

Liczba działań Koszty poniesione [zł] 

zaplanowanych 
w trakcie 
realizacji 

zrealizowanych 
budżet 
własny 

środki 
zewnętrzne 

Informacyjne (i)      

Organizacyjne (O)      

Techniczne (T)      

Łącznie      

W oparciu o informacje przekazane przez podmioty odpowiedzialne za inicjowanie 
i realizację działań adaptacyjnych, przygotowywane będą raporty z wdrażania Miejskiego 
Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej, zgodnie z harmonogramem 
wdrażania. Raporty zawierać będą podstawowe informacje o zainicjowanych, 
zaplanowanych, realizowanych, zrealizowanych działaniach adaptacyjnych w okresie 
sprawozdawczym. Po zatwierdzeniu raportu przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska, 
zostanie on udostępniony w sposób umożliwiający opinii publicznej zapoznanie się z jego 
treścią.  

8.4. Harmonogram wdrażania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu 
dla Białej Podlaskiej 

Działania przewidziane w MPA będą finansowane ze środków wewnętrznych i zewnętrznych. 
Przewiduje się pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego (w formie bezzwrotnych 
dotacji i preferencyjnych pożyczek) dla prowadzonych działań. Realizacja MPA będzie 
wymagała okresowej ewaluacji, której celem jest określenie faktycznych efektów 
zrealizowanych działań. Proponuje się następujący harmonogram wdrażania:  

                                                 
167

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: "Podręcznik adaptacji dla miast. Wytyczne do przygotowania Planu adaptacji 
do zmian klimatu” 
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Tabela 21. Harmonogram wdrażania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Białej 
Podlaskiej168 
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1 Opracowanie Planu                       
   

2 
Przyjęcie Planu przez 

Radę Miasta 
                      

   

3 Realizacja Planu                       
   

4 
Monitorowanie 
realizacji działań 

                        

 

  

5 
Ewaluacja realizacji 

Planu 
                      

   

6 Aktualizacja Planu            
   

W roku 2028 proponowana jest aktualizacja Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu 
dla Białej Podlaskiej. Przekazane na wniosek (z inicjatywy) interesariuszy informacje 
o planowanych działaniach/przedsięwzięciach będą podstawą do aktualizacji 
przedmiotowego dokumentu oraz zmiany uchwały, którą dokument został przyjęty 
do realizacji. Konieczność wprowadzenia zmian do dokumentu może wynikać również 
z przeprowadzonego monitoringu dokumentu lub nowych możliwości dofinansowania 
przedsięwzięć ze środków zewnętrznych. Zmiany w dokumencie mogą wynikać 
m.in. ze zmiany uwarunkowań, dodania lub usunięcia przedsięwzięcia/zadania. 
Przeprowadzenie aktualizacji MPA będzie odbywać się w regularnych odstępach czasu. 
Proces aktualizacji dokumentu powinien być poprzedzony poinformowaniem interesariuszy 
oraz lokalnej społeczności o aktualizacji oraz ich zaangażowaniem, np. zachęceniem do 
zgłaszania zadań, m.in. poprzez pocztę tradycyjną i elektroniczną (prosząc o wypełnienie 
ankiet oraz Kart Projektu). Wprowadzanie zmian do MPA zatwierdzonego przez Radę 
Miejską powinno zostać poprzedzone analizą konieczności przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Ewaluacja realizacji MPA 

W procesie ewaluacji sprawdzana jest efektywność wykonywanych działań. W procesie tym 
wykorzystane są informacje zebrane w ramach przeprowadzonego monitoringu oraz badań 
ewaluacyjnych obejmujących następujące wskaźniki efektu: 

Tabela 22. Wskaźniki efektu169 

Wskaźnik efektu Źródło informacji 
Wartość 

oczekiwana 

Powierzchnia parków [ha] 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Biała 

Podlaska, 
wzrost 

                                                 
168

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: "Podręcznik adaptacji dla miast. Wytyczne do przygotowania Planu adaptacji 
do zmian klimatu” 
169

 Opracowanie własne 
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Wskaźnik efektu Źródło informacji 
Wartość 

oczekiwana 

Referat Urbanistyki 
Urzędu Miasta Biała Podlaska, Wydział Dróg Urzędu 

Miasta Biała Podlaska, Wydział Inwestycji Urzędu 
Miasta Biała Podlaska 

Powierzchnia łąk kwietnych [ha] 

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Biała 
Podlaska, 

Referat Urbanistyki 
Urzędu Miasta Biała Podlaska, Wydział Dróg Urzędu 

Miasta Biała Podlaska, Wydział Inwestycji Urzędu 
Miasta Biała Podlaska 

wzrost 

Liczba zielonych przystanków [szt.] 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Biała 
Podlaska, Wydział Dróg Urzędu Miasta Biała Podlaska 

wzrost 

Powierzchnia gruntów zalesionych [ha] 
Lasy Państwowe 

Urząd Miasta Biała Podlaska, Urząd Gminy Biała 
Podlaska 

wzrost 

Powierzchnia urządzonych terenów zielonych wzdłuż 
ciągów pieszo-rowerowych i przy przystankach 

autobusowych [ha] 

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Biała 
Podlaska, Wydział Dróg Urzędu Miasta Biała Podlaska 

wzrost 

Powierzchnia nowopowstałych terenów zielonych 
w mieście [ha] 

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Biała 
Podlaska, Wydział Dróg Urzędu Miasta Biała Podlaska 

wzrost 

Liczba nowych nasadzeń drzew na obszarze miasta 
[szt.] 

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Biała 
Podlaska, Wydział Dróg Urzędu Miasta Biała Podlaska, 

Lasy Państwowe 
Urząd Miasta Biała Podlaska, Urząd Gminy Biała 

Podlaska 

wzrost 

Długość nowo wybudowanego systemu 
inteligentnego nawadniania terenów zielonych [m] 

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Biała 
Podlaska, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja “WOD -

 KAN” Sp. z o.o 
wzrost 

Moc zainstalowana nowych urządzeń OZE [MW] 
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Biała Podlaska, 

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Biała 
Podlaska 

wzrost 

Liczba budynków poddanych termomodernizacji[szt] 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydział Inwestycji 

Urzędu Miasta Biała Podlaska 
wzrost 

Liczba pojazdów zeroemisyjnych [szt.] 
Referat Komunikacji i Wydział Inwestycji Urzędu 

Miasta Biała Podlaska, Miejski Zakład Komunikacyjny  
w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. 

wzrost 

Długość szlaków pieszych [km] Wydział Dróg Urzędu Miasta Biała Podlaska wzrost 

Długość szlaków rowerowych [km] Wydział Dróg Urzędu Miasta Biała Podlaska wzrost 

Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie 
egzekwowania zakazu spalania odpadów [szt.] 

Straż Miejska, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta Biała Podlaska 

wzrost 

Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjno-
informacyjnych i promocyjnych [szt.] 

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja “WOD-KAN” Sp. z o.o., 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Biała 
Podlaska, Gabinet Prezydenta Miasta Biała Podlaska,  

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Biała 
Podlaska, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu 

Miasta Biała Podlaska 

wzrost 

Liczba nowo wybudowanych urządzeń  
do gromadzenia wody deszczowej na terenie 

indywidualnych gospodarstw domowych i innych 
nieruchomości [szt.] 

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Biała 
Podlaska, Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Biała 

Podlaska 
wzrost 

Liczba ogrodów deszczowych [szt.] 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydział Inwestycji 

Urzędu Miasta Biała Podlaska 
wzrost 

Liczba wybudowanych, rozbudowanych 
i zmodernizowanych urządzeń  i infrastruktury 

niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania 
i dystrybucji wody do spożycia [km/szt.] 

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja “WOD-KAN” Sp. z o.o., 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Biała 

Podlaska 
wzrost 

Liczba wybudowanych punktów ujęć wody w celu 
zapewnienia dostępności wody pitnej w miejscach 

publicznych  [szt.] 

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja “WOD-KAN” Sp. z o.o., 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Biała 

Podlaska 
 

wzrost 
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Wskaźnik efektu Źródło informacji 
Wartość 

oczekiwana 

Liczba zrealizowanych inwestycji z zakresu 
niebieskiej infrastruktury [szt.] 

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Biała 
Podlaska, 

Referat Urbanistyki 
Urzędu Miasta Biała Podlaska, Zakład Produkcyjno-
Handlowy „Zieleń” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej 

wzrost 

Liczba zrealizowanych inwestycji z zakresu zielonej 
infrastruktury [szt.] 

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Biała 
Podlaska, 

Referat Urbanistyki 
Urzędu Miasta Biała Podlaska, Zakład Produkcyjno-
Handlowy „Zieleń” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej 

wzrost 

Powierzchnia błękitno-zielonej infrastruktury 
w mieście [ha] 

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Biała 
Podlaska, 

Referat Urbanistyki 
Urzędu Miasta Biała Podlaska, Zakład Produkcyjno-
Handlowy „Zieleń” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej 

wzrost 

Powierzchnia terenów rekreacyjnych w dolinach rzek 
Krzny i Klukówki [ha] 

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Biała Podlaska, 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Biała 

Podlaska 
wzrost 

Liczba działań administracyjnych na rzecz 
przeciwdziałania skutkom zmian klimatu [szt.] 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydział Inwestycji 
Urzędu Miasta Biała Podlaska, Referat Zarządzania 

Kryzysowego 
wzrost 

Liczba interwencji strażaków PSP, powiązanych 
z czynnikami klimatycznymi [szt.] 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
(PSP) w Białej Podlaskiej 

spadek 

Liczba obiektów służących zwiększeniu retencji [szt.] 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydział Inwestycji 

Urzędu Miasta Biała Podlaska, Bialskie Wodociągi 
i Kanalizacja “WOD-KAN” Sp. z o.o. 

wzrost 

Liczba interwencji służących utrzymaniu oraz 
modernizacji obecnych odcinków sieci kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej [szt.] 
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja “WOD-KAN” Sp. z o.o. spadek 
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9. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Rozdział zostanie uzupełniony po zakończeniu procedury
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