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Zrównoważony rozwój Warszawy 

Luty 

2009 

• Przystąpienie do inicjatywy KE  
   Porozumienie między Burmistrzami (CoM) 

Lipiec 
2009 

•Przyjęcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu 
Transportowego Warszawy  

Wrzesień 
2011 

• Przyjęcie Planu działań na rzecz zrównoważonego  zużycia 
energii (SEAP) 

 

Grudzień  

2015 

• Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  
dla Warszawy (PGN) 

 
Grudzień 

2016  

 

• Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska 

Maj  
2018 

• Przyjęcie Strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2030  

2018 

• Planowane przyjęcie Strategii adaptacji do zmian klimatu  
dla m.st. Warszawy 
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Zrównoważony rozwój Warszawy 

 
• Jakość powietrza 

• Zmiany klimatu 

• Różnorodność biologiczna 

• Sposób użytkowania  
gruntów 

• Gospodarka odpadami 

• Dostępność urządzeń  
sieciowych 

• Wykorzystywanie zasobów 

 

 
• Demografia 

• Poziom i dostęp do opieki 
zdrowotnej 

• Edukacja 

• Kultura 

• Ubóstwo 

• Bezpieczeństwo 

• Aktywność społeczna 
mieszkańców 

 

 
• Liczba przedsiębiorstw 

• Nakłady inwestycyjne 
przedsiębiorstw 

• Środki z programów  
UE 

• Budżet partycypacyjny 

• Jakość i dostępność transportu 

• Ścieżki rowerowe 

• Sytuacja na rynku pracy 

 



Zieleń w mieście 

W tym roku: 
 

• 13 nowych skwerów leśnych 

• 300 tys. zasadzonych bylin o łącznej powierzchni  
4 boisk piłkarskich 

• 1 ha nowych łąk kwietnych 

2019-2020: 
 

• 500 tys. nowych drzew w warszawskich lasach 

• 18 tys. nowych, dużych drzew przy 80 głównych ulicach 

• 10 nowych parków i terenów zieleni 

Strefa 
środowiskowa 



Na zlecenie m.st. Warszawy Politechnika Warszawska 
zbudowała model matematyczny służący analizowaniu  
i prognozowaniu poziomów indeksu powietrza 

 

Warszawski Indeks Powietrza   

• oficjalny miejski system pozwalający sprawdzić stan 
jakości powietrza w stolicy 

• pozwala poznać prognozy zmian poziomu stężeń 
szkodliwych pyłów w atmosferze  

• rekomendacje dotyczące aktywności mieszkańców na 
powietrzu  

• zawiera Bazę Wiedzy, która przybliża tematykę jakości 
powietrza mieszkańcom i objaśnia działanie modelu 
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Warszawski Indeks Powietrza 

Na obecnym etapie wdrażania projektu „Warszawski 
Indeks Powietrza” do obliczania poziomów indeksu 
wykorzystuje się dane pomiarowe pochodzące z trzech 
stacji monitoringu jakości powietrza należących do WIOŚ. 

 

Stacje monitoringu jakości powietrza należące do WIOŚ 
zlokalizowane są: 

•     w dzielnicy Targówek – ul. Kondratowicza; 

•     w dzielnicy Ursynów – ul. Wokalna; 

•     w dzielnicy Śródmieście – ul. Niepodległości. 

 

Prognozy poziomów indeksu są wynikiem modelowania 
matematycznego stężenia powyższych zanieczyszczeń 
powietrza, warunków meteorologicznych oraz emisji 
zanieczyszczeń do powietrza. Poziom indeksu jest 
prognozowany dla trzech pór dnia w ciągu bieżącej doby 
(06:00, 14:00, 22:00) oraz na cały dzień następny. 
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Warszawa Elektromobilna 

Rozwój elektromobilności jest nie tylko światowym trendem, ale także wyznacznikiem zrównoważonego miasta. 
Elektryfikacja transportu drogowego w dużych ośrodkach miejskich, w których transport kołowy jest głównym źródłem 
zanieczyszczenia powietrza, stwarza realne perspektywy poprawy jakości powietrza, obniżenia poziomu hałasu, a co za 
tym idzie poprawy jakości środowiska oraz podniesienia komfortu życia. 

Elektromobilność w Warszawie – już 110 lat, w 1908 r. ruszyły pierwsze tramwaje napędzane energią elektryczną 

Prawie 57%  podróży odbywa się transportem zbiorowym (w podróżach niepieszych) - Warszawskie Badanie Ruchu, 2015  

Liczba pasażerów przewiezionych czystym transportem – 553 miliony roczne (48,3%) (autobusy 591 mln, tramwaje 269 
mln, metro 225 mln, kolej 59 mln) 

 

 
2014 – „Projekt obsługi zabytkowych i szczególnie cennych pod względem przyrodniczym rejonów 
m.st. Warszawy – Traktu Królewskiego i Lasku Bielańskiego” rekomendacja stopniowego 
wprowadzenia korytarza niskoemisyjnego w ulicach Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście. 

2016 – „Strategia obsługi komunikacyjnej Warszawy autobusami bezemisyjnymi (elektrycznymi)” (ZTM) 

2017 – Stanowisko nr 37 Rady m.st. Warszawy w sprawie Walki o czyste powietrze (19 stycznia),  
które w pkt 10 wskazuje: kupowanie wyłącznie pojazdów niskoemisyjnych na potrzeby służb miejskich,  
w tym zwłaszcza miejskich autobusów - elektryczne i niskoemisyjne.  
 
2021 – planowo ponad 300 autobusów elektrycznych  

w Warszawie 
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Veturilo i infrastruktura rowerowa 

2018 
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Susze 2011, 2013-2015 Upały 2002, 2006,  
2010, 2015 

Podtopienia 

Powodzie 2010, 2012 Burze, silne wiatry 

Kluczowe zagrożenia klimatyczne  

w Warszawie 
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ADAPTCITY - Przygotowanie strategii 

adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy 

Instytut na rzecz Ekorozwoju, m.st. Warszawa,  
Unia Metropolii Polskich i Verband Region Stuttgart 

Partnerzy projektu 

07.2014 – 12.2018 
Czas trwania projektu 

CEL: 
Zredukowanie negatywnych skutków zmian klimatu dla ekosystemu Warszawy  

i rozpoczęcie działań adaptacyjnych w innych metropoliach w Polsce 

Cel zostanie osiągnięty przez: 
 
• pogłębienie świadomości problemu globalnego, jakim są zmiany klimatyczne, wśród władz 

miast i zachęcenie ich do zaangażowania się w działania na szczeblu europejskim, 
• pobudzenie aktywności władz, administracji i służb miejskich na terenach zurbanizowanych  

do działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu w oparciu o doświadczenia Warszawy, 
• pokazanie celowości i możliwości wykorzystania prognostycznych map klimatycznych  

do budowania strategii adaptacji miasta do zmian klimatu. 
 

• Fora klimatyczne: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków,  
Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław  
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Konsultacje społeczne założeń do Strategii 

adaptacji do zamian klimatu 
Pomysły na Klimat 

• przeprowadzonych 18 warsztatów, w 18 dzielnicach, przy udziale mieszkańców 
• możliwość identyfikacji konkretnych problemów i rozwiązań 
• zbieranie POMYSŁÓW na KLIMAT 

1 lutego – 30 czerwca 2017 r. Warsztaty konsultacyjne 

Raport z konsultacji dostępny na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl 

Kolejny krok: 

Konsultacje społeczne projektu Strategii adaptacji do zamian klimatu – wrzesień 2018 
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Kampania #OddychajWarszawo 

Realizacja kampanii wynika z potrzeby 
informowania i edukowania mieszkańców  
w zakresie walki o czyste powietrze  
 
Kluczowe informacje przekazywane podczas 
kampanii: 
 
• jak miasto dba o czyste powietrze, co mogą 

robić mieszkańcy  
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Kluczowe informacje przekazywane podczas kampanii: 
 
• kiedy i jak informujemy mieszkańców o jakości powietrza 
 

 

Kampania #OddychajWarszawo 
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Kampania #OddychajWarszawo 

Kluczowe informacje 
przekazywane podczas 
kampanii: 
 
• obowiązujące przepisy 

prawne 
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Kluczowe informacje przekazywane podczas 
kampanii: 
 
• dotyczące dotacji miejskich na wymianę 

źródła ciepła na bardziej ekologiczne lub 
podłączenie do sieci ciepłowniczej,  
a także skorzystanie z dotacji na montaż 
odnawialnych źródeł energii czy likwidację 
azbestu. 
 

• dotyczące skorzystania z innych programów 
dotacyjnych miasta, jak pomoc finansowa 
dla mieszkańców związana ze zmianą 
sposobu ogrzewania lub dla osób, które 
chciałyby skorzystać z dotacji na 
modernizację kotłowni a nie mają środków 
na wkład własny (przeciwdziałanie ubóstwu 
energetycznemu) – ZIELONE WSPARCIE 

Kampania #OddychajWarszawo 
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Kampania #OddychajWarszawo 

Formy przekazu kampanii: 
 
• Ulotki 
• Plakaty 
• Banery 

 
• Media społecznościowe – profil 

FB Zielona Warszawa, twitter 
Zielona Wwa 
 

• Działania ekoedukatorów  
Cel pracy - dotarcie do 
mieszkańców ok. 5 tysięcy 
nieruchomości z informacją 
odnośnie problematyki jakości 
powietrza 
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