
Raport Prezydenta Miasta Bialegostoku z realizacji,,Planu Adaptacji Miasta Biatystok
do zmian klimatu do roku 2030'zaltta2019-2020

Uchwal4 Nr XIV/210119 z dnia 23 wrzeSnia 2019 r. Rada Miasta Bialystok przylEla,,Plan
Adaptacji Miasta Bialystok do zmian klimatu do roku 2030". W dokumencie tym zaplanowano
dzialania adaptacyjne niezbgdne do realizacji w celu zwigkszenia odpornoSci miasta na

wystgpuj4ce zmiany klimatu. Dokument wskazuje dzialania maj4ce na celu dostosowanie
miasta do zmieniaj4cych sig warunk6w klimatycznych oraz zlagodzenia skutk6w
ekstremalnych zj awisk klimatycznych.
W oparciu o wyniki prowadzonych w ramach opracowywania dokumentu analiz wystgpowania
i intensyfikacji zjawisk klimatycznych uznano, ze najbardziej groZnymi dla Miasta Bialystok
moze by6 wystgpowanie zjawisk ekstremalnych takich jak intensywne opady deszczu, silne
porywy wiatru oraz wystgpowanie fal upal6w i susz. Oceniono, i2 w Bialymstoku na zmiany
klimatu szczeg6lniewraZliwe s4 nastgpuj4ce, uznane zakltczowe, sektory: gospodarki wodnej,
gospodarki przestrzerrtej, transportu oraz zdrowia publicznego (w powi4zaniu z uslugami
publicznymi).
Zgodniezzaloaeniami dokumentu, Plan adaptacji podlegabieZ4cemu monitoringowi realizacji
dzialanoraz okresowej ewaluacji wdrazania dokumentu. W cyklach dwuletnich planowane jest
przygotowanie raportu zawierajqcego szczeg6lowe informacje zprzebiegtrealizacji i efekt6w
poszczeg6lnychzadah zapisanych w Planie oraz wyniku przeprowadzonej ewaluacji. Zadanie
to powierzono Departamentowi Gospodarki Komunalnej we wsp6lpracy z innymi
Departamentami i Biurami wymienionymi jako kluczowe do wdrazania Planu Adaptacji.
Ocena postgpu rcalizacji Planu dokonywana jest na podstawie informacji przekazanych przez
podmioty odpowiedz ialne za inicjowanie i realizacjg dzialafi adaptacyjnych.
Raport zawieru podstawowe informacj e o zaplanowanych, realizowanych i wykonanych
dziaLaniach adaptacyjnych prowadzonych w okresie sprawozdawczp. Podstaw4 badania
ewaluacyjnego jest analiza ksztaltowania sig wartoSci wskaZnik6w przyjgtych do oceny
osi4gnigcia cel6w Planu.
Poniaszy raport jest pierwszym sprawozdaniem podsumowuj4cym przebieg realizacji Planu
w latach 2019 -2020.
Pierwszy okres sprawozdawczy obejmuje rok 2020, w kt6ryrm rozpoczg\a sig pandemia

COVID-19. WystEpuj4ce w tym czasie znaczne ograniczenia przesungly realizacjg niekt6rych
dzialafi na lata po1niejsze.

W ,,Planie Adaptacji Miasta Bialystok do zmian klimatu do roku 2030" przewidziano 35

dzia\afi adaptacyjnych przlpisanych szeSciu celom strategicznym, kt6re usystematyzowano
jako dzialania edukacyjno-edukacyjne, organizacyjne i techniczne. Zadania zrealizowane na

terenie Bialegostoku w latach 2019-2020 wpisuj4ce sig ww. dzialaniazestawiono w tabeli nr 1.

W omawianym okresie sprawozdawczym Miasto Bialystok oraz jednostki podlegle na

dzia\ania adaptac yj ne wydatkowalo :

-w2019 r. 111 409734,15zNzczego29916 535,16 zlpochodzllozbudhetugminynatomiast
8 546 514,05 z\zbudlet6w jednostek zewngtrznych,
- w 2020 r. 92 630145,20 zlz czego 22 281 948,21 zlpochodzllo zbudhetu gminy natomiast
18 713 406,21 zl zbtd2a6w jednostekzewtEtrznych.
Na realizacjg wykazanych dzialafi uzyskano dofinansowanie zewngtrzne(Srodki unijne)
w wysokoSci:
- w 2019 r. - 72 946 684,94 zl,
- w 2020 r. - 51 634 790,78 zl.
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Zzlqczniktr I - Informacja o prrebiegu realizacji Planu Adaptacji zalatr2019-2020

Kategoria

dzialth
Dzialanie

Status realizacji Czas realizacji Lqcay koszt prowa dzorych dzialai lzll Koszty poniesione z budzetu Gminy [zI]
Koszty poniesione pEez Jednostki

lztl
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Srodk6w

fmmsowych
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2019 2020 2020 2019 2020

Dzialanie2.3Cykliczn€tTklady,pr€lekcjeotwartewtymwakresieefektywnofui€nergetycznej igmpodarowaniawode,mhronypowietrniOZE

Ofera u.yUad6w/prelekcji w nbesie
efektywoici energetycnej i gospodarowania

wdq, ochrony powietrm i OZE dlt
mieszkoncdw

162 80 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E9,

ET@
A

Dzialanic 2.5 Sz*olenia i warcdaty

Szkolenia polwzowe, wrsztaty z udzialem dzieci
i mlodzieiy

160 60 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FO'

o

Warsztoty z szroko pojgteJ edukacji
?kologicznej, kt6re ruwieraly elementy zwiqzqne
z infomowniem najmlods4ch mieszkaiciw
ni6ta o konieciloici podejmowania dzialqrt
ruiqrunych z adaptacjq do zmion Himatu, tj. np
echrona terendw dolin rzecznych.

20 20

Obostrrenia
zwi4zne z

COVIDI9
uiemoZliwily

0,00

0 zl -Dzialmie
zealizowme w

rmach obowi4zk6w
slu2bowych.

0,00

0 zl -Dzialmie
qealizowne

w mmach
obowiqzk6w
slu2bowych.

0,00

o

l? i:

aion!
dtrEO
q
A

ie wilsztat6w
w szkolach i

pzedszkolrch

Warsztqty z rulresu edukacji ekalogicznej -
dotyczqce prawidlowej gospodarki odpadami
komunallnymi, kt6re zawieraly elementy
miqzane z informowaniem najmlodszych
mieszkqlrcdw miasta o koniecznoici
podejmowania dzialai ryiqnnych z qdaptacjq

do zmian Himotu, tj. np ogranicrunie nlup6w,
dokonywanie wybor6w konsumenc kich, dbqloici
o irodowisko nahualne.

w 2019

dzialnia
realizowan

ewez
spl6kE

komualn4
PUHP lrch

C)bostzmia
miqzne z
COVIDI9

uiemoZliwily
pneprowadzm
ie wmztat6w
w szkolach i

pzedszkolach

0,00

0 zl - Dzialmie
realizowme w

mmach obowiqzk6w

sluZbowych.

0,00

0 zl-Dziilnie
nealaowme w

mmach

obowi4zk6w
sluzbowych.

0 zl -Dzialmie
nealuowme

w mroch
obowi4zk6w
sluzbowych.

0,00

to

O!

9E
_dv
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o

Konlurs zbi6rki zuiytych bqkrii "Bez stresu dla
irodowiska" prowadzona w biatostockich
plac 6wkac h oiwiatotl,c h

w 2019

&ialmia
realizowm

e pnez
spl6ke

kommaln4
PIJHP l-ech

Obostrzenia
wiqzne z
COVIDI9
ogmiczyly
dzialmia w
plac6wkach

o6wiatowych

0,00 l5 014,20 0,00 l5 014,20 0,00 0,00 budzet mi6ta

o
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o
Warsztaty szkoleniowe realinwqne w salach
OGNlK

53 0 0 53 45 8 0 zl - realizowme w ramach codziemej sluzby

I

I

n o

20t9

0 zl -Dzialnie
realizowme w

mrch
obowi4zk6w
sluZbowych.



llsp6lne szkolenia, i\iczenia i treningi
qdmifri st racj i samorzqdowej. indsryru<j i
monitorujqcych stan irodowiska oraz slfib,
staiy i inspekcji w ramach uzqd:ania
lcyzysowego

0 9 0 5 4 0 zl - realizowane w ramach codziennej slu2by/pracy

Zajgcia edukacyjne dla preedszkolakdw pn.

,, Historia Krope lki Wody "
t45 145 80 65 90 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6rodki wlasne

Wodoci4g6w

Bialostockich
Sp. z o.o.

SE?
ell v

Dzialanie 4.7 Budowa syst€mu optymalizacji airycia i dystrybucji wody w miescie

Sofitatot kampania promujqca wir6d
mieszkthc,w picie wody prosto z sieci

wodociqgowej

x x x 25 59't,96 0,00 0,00 0,00 25 597,96 0,00

Srodki wlane
Wodmiag6w
B ialostockich

Sp. z o.o.
d
d
N

'-
o
o

c0

o!o

Epi Centrum Nauki - przygotowanie flmdw
animowanych, edukacyjnyc h przedstawiajqcych
proces uzdatniania wody i oc4srcunia iciek,w

2 2 78 600,00 0,00 0,00 0,00 78 600,00 0,00

Srodki wlmne
Wodoci4g6w

B ialostockich

Sp. z o.o.

Kampania "Zap Desrcnwlq" (liczba beczek) 50 50 0,00 t2 949,60 0,00 0,00 0,00 12949,60

Srodki wlasne

Wodoci4g6w
Bialostrckich

Sp. z o.o.

Udzial w powstaniu Elektronicznej ksiqieczki o
wodzie

I I 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

Srodki wlasne

Wodociq96w

B ialostockich

Sp. z o.o.
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Dzialanie 1.1 Utworftnie zintegrowanego systemu informacji o agroieniach klimstycznych

Istnienie ziiltegrownej bozy danych o
,a gl o, en i q c h kJ im aty c zny c h

2 I realizowme w mmach codziemej pmcy .9
EYisos;
NO

!s
EA

lstnienie baqt danych o slutkach zjawisk
klimaty c zny c h n gr oi e ni ac h Hi m aty c zny c h

2 I realizowme w rmach codziflnej pracy

[stnienie platfomy wiedz! i ostreegania 4 2 2 realizowme w mmach codziemej pmcy

Dzialanie 1.2 OpracMnie systemu prognoz wpllm agroiei ktimf,tycznych z uwgltdnieniem roryoju missta

Wsparcie techniczile systemdw informqtyczych
miqrunych ze wspomaganiem decyzji

2 2 0 2 I I 8'796,96 8 796,96 0,00 0,00 8 796,96 8',796,96 budzet paristwa
=ts

ESh
i{'i

Dzislsnie 5.3 Bu.lowa i rozwij systemu blekitnej i zielonej inlrsstruktury (BZI)

Polityka romoju powierchni biologicznie
czynnej na terenie miastq - poprzez
zobowiqqwnie do v.y konywnia nasadze h
rustgpc4ch za usuwone drzewa. a takie
ulr4mywnie jqk najwigkszej powierzchni
telen,w biologicznie czynnych popreez

wydawnie decyzj i odmawiajqcych usu nig c ia
drzew

x caly rok caly rok

0 z]Dzied.mie
zrealizowme w

rmach
obowi4zk6w
sluzbowych

0 zl Dzialmie
zealizowane w

ramach obowiqzk6w
slubowych

0 zlDzidmie
aealizowme w

mmach obowiqzk6w
slu2bowych

0 zl Dzialmie
zealizowue w

mmach
obowi4zk6w

sluZbowych

0 zl Dzialmie
uealizowue

w ramach

obowi4zk6w

slu2bowych

0 ilDziilnie
naluowmew

mmch
obowi4zk6w
slu2bowych

o

E.;oo

t.o
o
o

xB
NO

NR'

.lY
o

9

I

I



Dzialanie 3,1 Logistyczn€ dopmaienie jednmtek aradanai kryzysowego, sluib, straiy i iNpekcji

D oposaia ni e J edno st e k Ratowiczo- G a! nic zyc h
Komendy Miejskiej PSP w Bialynstohr

2 2 0 I 549 606,00 989 409,00 0,00 0,00 549 606,00 989 409,00 budZet panstwa
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Dziiltnie 4.2 Budowa i rom6j systemu blgkitnej i zielonej infrastruktury, dmtosowanie jej uryteczno(ci dla spolcreistwa.

Rewitalirucja staw z otocreniem, poprawa
iakoici wody, Nigksrenie bezpieczeitsfiw
hydro logic znego oraz clzialania
roekologicznego -Staw przy ul. Mickiewic:a

1,00 1,00 1,00 s2 343,29 7869 700,67 52 343,29 7 469 700,67 0,00 0,00 budzet miasta

Erg
*5 X
ovv

Budow ic ieiek rowerottyc h (u I ic /loa1 56/34,3 56t34,3 28t21,7 28112,6 17 44t 042,00 t0 23'7 4',75,00 3 4t8 894,50 1694 t73,20 0,00 0,00

POPW 2014-
2020

RPOWP 2014-
2020

Budowa zbi omikbw re tenc yj nyc h 9 9 5 4 lt 107 000,00 9 771 000.00 l 7s0 000,00 3 304 000,00 0,00 0,00
POPW 2014-

2020

POrs 2014-2020
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Dzialanie 4.3 Instalacja OZf, (fotowoltaika)

Projekty iilstalacji fotowoltaicznych - 3 szt. 3 3 0,00 t4 944,50 0,00 t4 944,50 0,00 0,00 budzet miasta d! r,
E?N
BOJo

Elektrowiafotowoltakzna o mocy 202,5 kW na
terenie Komunalne Przedsigbiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bialymstoht

I I 0,00 I 400 000,00 0,00 0,00 0,00 804 000,00

Srodki wlmne
KPK Sp. z o.o.
RPOWP 2014-

2020
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Elektrowia fotowoltaiczna o mocy 61 ,36 kll/ na
terenie Stacji Uzdatniqnia Wody Jurowe -
W'odociqgi Rialostockie Sp. z o.o.

I 9t'778,68 0,00 0,00 0,00 9t 778,68 0,00

Srodki wlasne

Wodociqg6w
Bialostrckich

Sp. z o.o.

S'! a
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Dzialanie 4.4 Termomoderniacia budynk6w

Prcdszkola Samoreqdowe nr 42, 7I, 73 3 3 3 159 761,60 2 815 100,47 59 761,60 428 4'75,26 0,00 0,00
RPOWP 2014-

2020

Id
otsto
P}
o

Budynki ZMK przy ul. Sukiennej5,
Cieplej4iBialiwyll 3 2 3 5 325,1 5 8 584 703,40 s 325,15 7 885 760,98 0,00 0,00

RPOWP 2014-

2020
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Dzialanie 4.7 Budowa systemu optymalizacji ruzycia i dystrybucji wody w miescie

309 302,00 252 860,00

Srodki wlasne

Wodoci4g6w
B ialostockich

Sp. z o.o.

0,00 0,00x x x 309 302,00 252 860,00
Sukcesywa

modemirucja i rondj zdalnych odczyt6w
wodomierzy gl6wych

| 020347,60 523 600.00

Srodki wlasne

Wodoci4g6w
B ialostockich

Sp. z o.o.

523 600,00 0,00 0,00x x x I 020 347,60Rozbudowa systemu GIS

<,
d

g

!
o
o

o
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o
p*

0,00 220 60t,62

jrodki wlasne

Wodoci4g6w
B ialostockich

Sp. z o.o.

0,00 220 60t,62 0,00 0,00x xRozbudowa istniejqcego monitoringu ciinienia
wody

Dzialanie5.l0 BudowairuzwijsystemublCkitrujiieloneji$rsstruktury,dostosowuniejejufoucznoicidlaspoleczertstw

budzet miasta0,00 0,00 0,00145 677,51 0,00 145 67',7,51Zielone dachy i iciany przystankow (30u2 /
31,5m2 )

x x

0,00 budz€t miasta499 318,90 469 492,15 0,00t2,2 5,5 6;l 499 318,90 469 492,t5Lqki lNietne (ha)

budzet miasta ouv
223 000,00 0,00 0,000,00 223 000,00 0,00Park kieszonkovy I I

0,00

POPW 2014-
2020

POrs 2014-2020

RPOWP 2014-
2020

!.q

N

23 679 839,78 6 153 190,04 0,00'16145,8 46t32,1 301t3,7 65 746 834,08 31 172 954,22l(y budowna/prc budowana kanalirucj a
desrczow (ulic/lon)

76145,8

Dzialanie 5.2 Techniczne i nietechnicme abe?ry1iecnnie ngroionych budynk6w i infrastruldury krytycmei w stefie agroienia

-o
esl
oiio

Ng
692 0 0 692 256 436 realizowme w ramach codziemej slu2bylntemilcje Strdry Poiarnej z przycqn

Himatycznych

Dzialanie 5.3 Budowa I roe6i systemu blekitnej i zielonei infrastruktury (BZl)

RPOWP 2014.

2020

'a

'
224 197,2t 0,00 0,00433 925,48 320 080,'72 305 374,43Rudowa i romdj systemu bl?htnej i zielonej

infrlstruktury heteilcjL)
l5 8

,|

Dzialanie 5.4 Moderniacja systemu kanaliacji sanitsrnej i dszczowej

!
o

@p'io d

o
o
ts

6 738 286,85 t6 152 049,03

z o.o.

pozyczka

NFOSiGW,

5rodki POIiS

2014-2020,

Srodki wlasne

Wodociqg6w
B ialostockich

23 9',79 322,69 0,00 0,00x x x l3 919 338,94Budow i przebudowa kanqliacji sanitamej na

terenie Gminy Bialystok

czyszcalni sciek6w5.5

33 500,00 0,00

6rodki wlasne

Wodmiqg6w
Bialostockich

Sp. z o.o,

0,00 0,00x x 33 500,00 0,00Koreferat do ,,Koncepcji technologicznej w

akresie budowy peelew awarltjnego 3ciek6w"
PT i
6; c!

nar$flilrl tn$fl,.t
0,000,00 0,00 0,00 

PF
Wyb)cile do opracownia koncepcji dublca
kole ktora sanitame go Z I

x X

drlmh ?i-uskola.ski


