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Przeds
stawienie
e Miasta i konteks
st

W pon
nadtysiącle
etniej historii Wroc
cławia prz
zenikają się
s wątki polskie, czeskie,
c
austria
ackie, niem
mieckie i zn
nów polsk
kie. To praw
wdziwie europejska mieszank
ka.
Tuż po zakończe
eniu II wojny światowej wymiieniono tutaj 100%
% ludnoś
ści. Nie
50%, nie
n 90%, ale 100%
%. Miasto zniszczone
z
e przez wojnę w 75
5%, przec
chodziło
proces ponowne
ego tworz
zenia swo
ojej tożsamości, kttóra dziś jest praw
wdziwie
europe
ejska i otwarta. Kamieniam
K
mi milowy
ymi w prrocesie bu
udowania nowej
tożsam
mości były
y zarówno
o odbudo
owa ze zniszczeń wojennych, jak i proces
pojedn
nania polsk
ko-niemiec
ckiego, re
ewolucja „Solidarnoś
ści” i odzy
yskanie wo
olności.

Przedstaw
wienie Mia
asta i konttekst | 2

Także powstanie
e samorzą
ądu oraz wejście
w
Polski
P
do Unii Eurropejskiej. Taka
jest his
storia. Jed
dnak jeżeli dziś ktoś zapyta, co charakte
eryzuje Wrocław, to
o będzie
to: mło
odość, dy
ynamika i otwartość
ć. W 650--tysięcznym mieście
e studiuje ponad
140 ty
ysięcy studentów
w i to głów
wnie oni nadają mia
astu chara
akter, wym
muszają
i kreują
ą zmiany.
Miasto jest dziełłem kultury, zagospodarowujje przestrrzeń w kontrze do natury.
Jest na
ajbardziej ekspansy
ywnym zja
awiskiem w historii cywilizac
cji. Coraz więcej
ludzi ch
hce i coraz
z więcej lu
udzi będzie
e mieszkać
ć w miasta
ach. To efekt kultury
y.
Miasta przyszłoś
ści (oraz niekiedy
n
te
eraźniejszo
ości) mogą kształto
ować ekosystemy
w myśl praw natury. Kultura może tworzyć naturę
n
i może
m
żyć z
zgodnie z naturą.
W aplik
kacji w konkursie o tytuł Euro
opejskiej Stolicy
S
Kulttury 2016 pisaliśmy:
Banałem
m jest stwiierdzenie, że
ż kolor drrzew będzie
e nam zaw
wsze bliższy
y niż kolor betonu.
(...) Św
wiadomie ch
hcemy wpiisać program Zieloneg
go Wrocław
wia w obyw
watelskie tw
worzenie
naszej kulturalnejj społeczno
ości. Chod
dzi bowiem
m o podkre
eślenie, że
e tematyka
a niskiej
emisyjn
ności, przy
yjaznej en
nergii, poziiomu kons
sumpcji en
nergetyczne
ej jest niie tylko
zajęciem
m stanowiiska w sp
porze o faktyczność
fa
ć czy też fantasmag
goryczność
ć zmian
klimaty
ycznych. W istocie jes
st bardzo ludzkim prragnieniem
m panowaniia także na
ad sobą
samym.

Przez sześćdziesiąt lat systemu
s
komunisty
ycznego w Polsce traciliśmy
y czas,
zwiększał się dys
stans do krajów,
k
kttóre szczęś
śliwie mog
gły się roz
zwijać w spokoju,
korzysttać ze zd
dobyczy te
echnologic
cznych, ze swobod
dnie działa
ającej nau
uki. To
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wytworrzyło usko
ok cywilizacyjny, kttóry po ‘8
89 roku musieliśmy
m
y nadrobić
ć. I nie
mieliśm
my czasu na stopniiowe doch
hodzenie do
d rozwiniiętej Europy. Dzielą
ące nas
różnice
e musieliś
śmy zniw
welować skokowo.
s
Dziś kiedy staram
my się o duże
europe
ejskie pro
ojekty wid
dzimy, że
e startuje
emy w ty
ych samy
ych „kategoriach
wagow
wych”, jeże
eli wolno użyć tego sportowe
ego zwrotu
u. Jesteśm
my traktow
wani na
równi z innymi miastami
m
e
europejskim
mi.

Niewłaściwe reg
gulacje prawne prrowadziły czasem do błędó
ów. Nie zawsze
właściw
we traktow
waliśmy przestrzeń. W XXI wieku
w
rozp
poczęliśmy
y wreszcie proces
wykorz
zystywania
a terenów
w i obiek
któw poprrzemysłow
wych. Zaró
ówno dla celów
mieszk
kaniowych, jak i kullturalnych. Właśnie na takich terenach, w odzys
skanych
budynk
kach stwo
orzyliśmy unikatow
we w skalli europejjskiej Muzeum Wody
W
–
Hydropolis.
Chcem
my zwiększ
zyć procent publicznych terenów zielony
ych i chcemy by miały one
swoją ciągłość w całym mieście.
m
Sttąd progra
am „Zielon
nych tętn
nic Wrocłławia”,
a korytarzy wzdłłuż największych arterii k
komunikac
cyjnych
czyli stworzenia
ów kieszonkowyc
ch, będący
ych oazam
mi ciszy i zieleni. Przykładem nowego
n
i parkó
podejścia do ekologii, nad
dawaniu jej właściw
wej w dzis
siejszym ś
świecie ra
angi, są
zakłada
ane przez
z nas ogro
ody sens
soryczne. To miejs
sca, przez
znaczone głównie
g
dla osó
ób z jakąś
ś niepełno
osprawnoś
ścią. Ogro
ody, w któ
órych rośliny oddzia
ałują na
zmysły
y przez do
otyk, kolo
or czy zap
pach. Już teraz zielleń to 58,5% powiierzchni
miasta.
Most Ręd
dziński

Zmieniiliśmy też podejście
e do sposo
obu przem
mieszczania
a się po m
mieście. Po
olityka
mobiln
ności daje pierws
szeństwo pieszym i rowerzystom, a Intelig
gentny
System
m Trans
sportu za
achęca mieszkańcó
m
ów do ko
orzystania
a z komu
unikacji
zbiorow
wej. Chcemy pokaz
zać równie
eż, że moż
żna wprow
wadzać do
o miasta pojazdy
p
o napę
ędzie elektrycznym.
W XXI wieku miasto
m
odw
wołało się do dwóch
h przestrz
zeni wspie
erających rozwój.
Były (i są) to: ks
ształtowan
nie gospod
darki oparttej na wiedzy oraz k
kultura. Po
ozwoliły

Przedstaw
wienie Mia
asta i konttekst | 4

one z Wrocławia
W
uczynić dynamiczn
d
ny ośrodek
k metropollitalny. W mieście liczącym
650 ty
ysięcy mie
eszkańców
w utworzo
ono, wkrótce po wejściu
w
Polski do UE,
U
150
tysięcy
y nowych miejsc
m
pra
acy.
W 201
16 roku sttał się Wrocław Europejsk
E
ką Stolicą
ą Kultury
y oraz Św
wiatową
Stolicą
ą Książki (UNESCO). Przedsię
ęwzięcia zw
wiązane z ESK obejjrzało już niemal
5 milio
onów widz
zów. Będą
ąc pierwszym miastem w Eurropie, którre do pro
ogramu
ESK wprowadził
w
o architek
kturę, Wro
ocław przy
ystąpił w 2016 rok
ku do bud
dowania
Osiedlla ESK, kttóre projektowano we
w wspóln
nym z mieszkańcami procesie i które
ma po
okazać ja
ak ważną
ą rolę pe
ełnią wspó
ółcześnie już nie tylko prrywatne
mieszk
kania, ale
e przestrz
zeń wspó
ólna, eko
ologiczne myślenie,, zrównow
ważony
rozwój.
Wszysttkie strate
egiczne decyzje,
d
w
wsparte
debatą publiczną prrowadzą nas do
konkluzji, że zarówno dyn
namiczny rozwój go
ospodarczy w ostattnim okres
sie, jak
ocnienie kreatywnoś
ści i innow
wacyjności poprzez inwestowa
i
anie w kullturę są
i wzmo
nie ty
yle zwieńc
czeniem, co raczejj początk
kiem drog
gi ku miastu praw
wdziwie
nowocz
zesnemu, wspólnem
mu.
Ostatnie zdanie jest kluc
czem do zrozumienia powodów nasz
zego aplik
kowania
o tytu
uł Zielonejj Stolicy Europy. Tutaj są nasze aspiracje, tu dostrz
zegamy
możliw
wość dopełłnienia nas
szego rozw
woju. A wszystko to
o robimy z poszanow
waniem
prawa. Żadna decyzja
d
a
administra
acyjna nie
e spowodo
owała postępowania
a przed
Europe
ejskim Trybunałem Sprawiedli
S
iwości.

Jednym
m z eleme
entów tworzących wrocławską
w
ą rzeczywistość jestt woda. W 1997
roku na
awiedziła nas powód
dź, najwię
ększa trage
edia wodna od pona
ad stu lat. Po tym
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doświa
adczeniu przeszliśmy
p
y przez ko
ompletny proces re
ewitalizacji i moder
rnizacji
wrocła
awskiego
o węzła wodnego
o. Dziś wiemy, że potrafimy
y zwrócić się ku
rzece i czerpać
ć z tego radość. Udało się
ę skanaliz
zować miasto w 98,6%,
zainwe
estować w rozwój transportu
u szynowego i nie
emal całk
kowitą wy
ymianę
taboru
u tramwa
ajowego, a komunikacja miejska
m
j
jest
integrrowana z koleją
aglom
meracyjną
ą.
W osta
atnich 10 latach o 300%
3
wz
zrósł ruch rowero
owy, powstało pona
ad 250
km no
owych ściieżek, a d
dodatkowo
o ponad 36
60 km dró
óg funkcjo
onuje jako Tempo
30.
W tym
m dziele uczestniczą
ą mieszkańcy. To oni
o zdecyd
dowali, że
e w tegoro
ocznym
Budże
ecie Obyw
watelskim
m ponad 30% środków prrzeznaczym
my na projekty
p
związane z zielenią. Współkrea
atorami naszych planów są orga
anizacje
e wytyczy
yły cele d
dla tej ap
plikacji)
pozarządowe i ruchy miejskie (kttóre także
ywiście na
ajwiększe naukowe
e zaplecze
e miasta – wrocła
awskie uc
czelnie,
i oczy
z Uniw
wersytete
em Przyro
odniczym
m na czele.
Zdecyd
dowanie walczymy
w
o zmianę przyzw
wyczajeń dotycząc
cych ogrz
zewania
mieszk
kań. Wprrowadziliśm
my wiele
e rozwiąz
zań i programów
w zastępu
ujących
tradycy
yjne piece, by ra
adykalnie poprawić jakość powietrz
za. Regu
ulacjami
prawny
ymi, ale też
t
edukacją walczy
ymy z ha
ałasem, głłównie w centrum miasta,
które w odróżn
nieniu od wielu metropolii
m
europejsk
kich jest wciąż miiejscem
zamies
szkania.
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Dziś je
est Wrocła
aw czwarttym co do
o wielkośc
ci miastem
m w Polsc
ce, drugim
m bądź
pierwsz
zym jeśli chodzi o dynamikę
d
rozwojową (111% średniego
ś
PKB w Eu
uropie).
Wizeru
unek mias
sta wiąże się z europejskością, rozwojem, prz
zyszłością.. Sama
marka „Wrocław” należy do
d trzech najsilniejsz
n
zych brand
dów public
cznych w naszym
n
kraju.
Chcem
my zieleń, czystość
c
p
powietrza
i ciszę wprrowadzić w myśli i ż
życie wroc
cławian.
Miasto gospodarki i kulttury szuk
ka swojej przyszłoś
ści w dopełnieniu naszej
tożsam
mości o mariaż
m
z naturą. Chcemy
C
być mia
astem Ziielonej Kultury
K
i wyko
orzystamy
y tę szan
nsę!
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1. Zmiany klimatu: łagodzenie i adaptacja
1A. Sytuacja obecna

Wrocław położony jest w strefie klimatu umiarkowanego szerokości
geograficznej północnej, w typie klimatu przejściowego, podlegającego wpływom
oceanicznym i kontynentalnym. Położenie geograficzne w tej części strefy
umiarkowanej decyduje o dużej zmienności warunków pogodowych, co
bezpośrednio wpływa na zagrożenia związane z występowaniem ekstremalnych
zjawisk meteorologicznych. Niskie temperatury zewnętrzne w sezonie jesiennozimowym wymuszają długi sezon grzewczy.
Surowcem
strategicznym,
zaspokajającym
ok.
60%
zapotrzebowania
energetycznego Polski, w tym zapotrzebowania na energię cieplną, jest węgiel.
Jednym z istotnych czynników społeczno gospodarczych mających wpływ na
emisję CO2 jest przyzwyczajenie społeczne, które ze względów ekonomicznych
węgiel traktuje jako główny surowiec energetyczny w gospodarstwach
indywidualnych. Względy ekonomiczne przyczyniają się również do kupowania
używanych samochodów, które często nie spełniają aktualnych norm emisji
spalin.
W powyższej tabeli rok bazowy jest punktem odniesienia w czasie, w stosunku
do którego określa się wielkość redukcji emisji. Dla Wrocławia wybrano rok 1990,
zgodnie z przyjętymi konwencjami (Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych
w Sprawie Zmian Klimatu, Protokół z Kioto, Strategia Europa 2020). Obliczenia
emisji wykonano według wytycznych „Global Protocol for Community–Scale
Greenhouse Gas Emission Inventories. An Accounting and Reporting Standard for
Cities”.
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Gromadzenie danych do sporządzenia inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych
polega
na
pozyskiwaniu
informacji
od
interesariuszy
wewnętrznych
i zewnętrznych z poszczególnych sektorów, odpowiadających formule GPC.
Otrzymane dane są weryfikowane, przetwarzane i wprowadzane do systemu –
bazy emisji. Nadzór nad realizacją inwentaryzacji GHG sprawuje Urząd Miejski
Wrocławia, a w jego strukturze powołano m.in do tego celu Dział Ochrony
Klimatu. Zasady systemu monitorowania zostały opisane w punkcie 1B.
Przy przeprowadzaniu inwentaryzacji GHG wyszczególnione zostały główne źródła
emisji, które przedstawiają poniższe grafiki.
WYNIKI DOTYCHCZASOWYCH INWENTARYZACJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
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Aktualne obliczenia dotyczą roku 2014. Wartości emisji gazów cieplarnianych
we Wrocławiu spadają. W odniesieniu do roku bazowego jest to spadek o 526
311 Mg CO2e (czyli o 11,6%), a w porównaniu z rokiem 2013 emisja uległa
zmniejszeniu o 194 326 Mg CO2e (czyli o 5%).
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W dalszym ciągu emisje sektora transportowego wzrastają, czego bezpośrednim
powodem jest zwiększająca się liczba zarejestrowanych pojazdów i wzrastające
natężenie ruchu. Zużycie energii elektrycznej minimalnie wzrosło.
Wskaźnik emisji CO2 w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku 2014
przyjmuje wartości średnio europejskie z tendencją spadkową. W porównaniu
z rokiem bazowym, wskaźnik ten zmniejszył się o ok. 10%, natomiast
w porównaniu z rokiem 2013 o ok. 5%. W odniesieniu do emisji CO2 z transportu
tendencja jest odwrotna. Wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu do roku
bazowego o ok. 100%, natomiast w stosunku do roku 2013 o ok. 3%. Tak duży
wzrost w porównaniu z rokiem bazowym wynika ze wspominanego zwiększenia
liczby pojazdów. Wskaźnik ten dotyczy tylko transportu drogowego.
Od czasu przyjęcia przez miasto Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (25 listopada
2015 r.) wszystkie strategiczne dokumenty powstające we Wrocławiu muszą
uwzględniać założenia zawarte w PGN. Wrocław (2015) zawarł także
z Ministerstwem Środowiska porozumienie ws. udziału w projekcie pt.
„Opracowanie lub aktualizacja planów adaptacji do zmian klimatu dla miast
powyżej 100 tys. mieszkańców”. Celem projektu jest opracowanie lub
aktualizacja planów adaptacji do zmian klimatu w mieście, zgodnie ze
Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Gotowy Miejski Plan
Adaptacji zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej pod koniec 2018 r.
1B. Dotychczasowe realizacje
Działania inwestycyjne i nieinwestycyjne wpływające na bilans emisji
zanieczyszczeń do atmosfery (od 2007 r.):
likwidacja indywidualnego ogrzewania węglowego (wartość projektu ok. 5
mln euro)
wyprowadzenie z miasta ciężarowego ruchu tranzytowego dzięki
wybudowaniu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
zakup ponad 50 nowych tramwajów oraz budowa i modernizacja ponad
45 km torowisk (wartość projektów ok. 225 mln euro)
utworzenie kolejnych ok. 110 km tras rowerowych (obecnie łącznie 255
km) – jest to wręcz skokowy wzrost długości ścieżek rowerowych,
świadczący o tym, że transport rowerowy jest dla miasta obszarem
priorytetowym (wartość projektów ponad 14 mln euro)
rewitalizacja ok. 13 ha podwórek, parków i zieleńców (wartość projektów
ok. 8 mln euro)
rewitalizacja kilkunastu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
(wartość projektów ok. 12,5 mln euro)
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DZIAŁANIA EDUKACYJNE
program „Dzieci dla klimatu” skierowany do uczniów szkół
podstawowych – założeniem projektu jest kształtowanie odpowiednich
postaw ekologicznych dzieci przez naukę oszczędzania energii
i zrównoważonej mobilności (ok. 195 tys. euro), wsparcie przy projektach
związanych z poprawą efektywności energetycznej w budynkach (ok. 25
tys. euro)
kampania „Wrocławskie Wyzwanie: MOBILNOŚĆ”, która działa
w oparciu o aplikację mobilną umożliwiającą nagradzanie użytkowników za
odpowiednie wybory transportowe (ok. 35 tys. euro)
tworzone są platformy służące wymianie informacji, wiedzy
i technologii wśród specjalistów, by sprawniej wprowadzali i zarządzali
innowacyjnymi projektami z zakresu gospodarki niskoemisyjnej oraz
efektywnej energetycznie (ok. 43 tys. euro), a także na temat możliwości
wykorzystywania i wpływu technologii niskowęglowych oraz wzrostu
zużycia źródeł odnawialnych na globalne zmiany klimatu (ok. 108 tys.
euro)
System monitoringu ma na celu kontrolę i odpowiednie korygowanie polityki
mitygacyjnej. Na system monitoringu inwentaryzacji GHG składają się
następujące działania:
systematyczne zbieranie danych oraz informacji dotyczących realizacji
poszczególnych zadań zgłoszonych do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
dane gromadzone są na bieżąco, natomiast kompletne zestawienia
informacji są przygotowane raz na rok;
wprowadzenie danych dotyczących monitoringu do bazy danych;
przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Planie – ocena
realizacji
przeprowadzenie
zaplanowanych
konieczności – aktualizacja Planu.

działań

korygujących,

w

razie

Problem emisji Wrocław stara się ograniczyć we współpracy z partnerami
zewnętrznymi. Przykładem jest Trójstronne Porozumienie w sprawie partnerstwa
na rzecz zrównoważonego rozwoju zawarte między Urzędem Miejskim Wrocławia,
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o. o. (Dystrybutor ciepła) oraz Zespołem
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Porozumienie to opiera się na
wzmocnieniu współpracy w obszarach:
bezpieczeństwa energetycznego,
środowiska,
efektywności energetycznej i odpowiedzialności społecznej.
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Według zapisów Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
posiadanie przez miasto strategii niskoemisyjnych (PGN) jest warunkiem
koniecznym do uzyskania dofinansowania dla realizowanych działań w zakresie
efektywności energetycznej, redukcji emisji zanieczyszczeń oraz niskoemisyjnego
transportu. Zadania zgłaszane do PGN udostępniane są na stronie internetowej
miasta. W zakresie adaptacji do zmian klimatu i w oczekiwaniu na powstanie
planu działań w ramach opracowywanej strategii adaptacyjnej, we Wrocławiu
rozpoczęto analizę zagrożeń i działań wzmacniających odporność na
zmiany klimatu.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego
Powodzie, które nawiedziły miasto w latach 1903, 1997 (powódź tysiąclecia) i
2010, uszkodziły systemy energetyczne, transportowe i komunikacyjne. Jeszcze
kilka lat temu Wrocław był najbardziej zagrożonym powodzią miastem w Polsce
z 20–36% obszarem miasta narażonym na ryzyko. Od tego czasu wykonano
prace modernizacyjne Wrocławskiego Węzła Wodnego (130 mln euro).
Miejska wyspa ciepła występuje we Wrocławiu od co najmniej 1997 roku. Fale
upałów są coraz częstsze w okresie letnim z temperaturami dochodzącymi
do 35–39oC, a w pojedyncze dni z temperaturami nawet powyżej 40oC.
W ostatnich latach odnotowano w sezonie letnim nawet do 3–8 tygodni bez
opadów, co prowadziło do okresów suszy i obniżania poziomów rzek.
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Dotychczasowe działania i osiągnięcia
monitorowanie ryzyka w czasie rzeczywistym
zarządzanie kryzysowe
zaangażowanie społeczne i edukacja
uwzględnianie zmian klimatu w długoterminowych dokumentach
planistycznych
dywersyfikacja zaopatrzenia w energię
nasadzenia drzew
kąpieliska - jeziora o charakterze zbliżonym do naturalnego
promocja zielonej infrastruktury, w tym mikrozieleni i parków
kieszonkowych
zacienianie w miejscach publicznych (mikroparki, zielone ściany)
parki wodne/baseny
promowanie racjonalnego wykorzystania wody
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Networking
Wrocław jest zaangażowany w działania związane z ochroną klimatu na poziomie
lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Jest pierwszym miastem w Polsce,
które stworzyło specjalistyczną komórkę zajmującą się ochroną klimatu.
Współpracuje lub należy:
do Eurocities (członek m.in. Forów Środowisko, Społeczeństwo Wiedzy
i Mobilność);
z Europejską Agencją Środowiska, zwłaszcza w kwestiach dotyczących
odporności na zmiany klimatu;
do Compact of Mayors – porozumienie, którego w październiku 2015 r.,
Wrocław stał się sygnatariuszem (zainicjowane przez Michaela R.
Bloomberga, Specjalnego Wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ ds.
Miast i Zmian Klimatycznych), zgodnie z którym miasto raportuje
inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych oraz działania na rzecz
ochrony klimatu przez platformę CDP.
do rejestru NAZCA (UNFCCC Non-State Actor Zone for Climate Action), do
którego Wrocław dołaczył przed Szczytem Klimatycznym w Paryżu (COP
21).

do Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii, do którego
dołączył w październiku 2016 r., podkreślając swoje zaangażowanie na
rzecz ochrony klimatu.

do ICLEI – sieci ponad 1500 miast i regionów z całego świata.
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Od 2010 r. powołane przez miasto Centrum Badań EIT+ jest aktywnym
uczestnikiem i koordynatorem projektów Climate-KIC w ramach
Regionalnej Wspólnoty Wdrożeń Innowacji RIC. Climate-KIC powstał na
mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) (nr 294/2008
z dnia 11 marca 2008 r.) ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji
i Technologii. Climate-KIC jest zaangażowany w tematykę zmian
klimatycznych, łącząc sektor prywatny oraz publiczny i wspiera
innowacyjne przedsięwzięcia, badania, projekty i start-up’y. Zrzesza
naukowców, przedsiębiorców, uczelnie i sektor publiczny. Wykorzystując
najnowsze techniki i wiedzę z dziedziny innowacyjności, przedsiębiorczości
i edukacji, realizuje projekty dotyczące:
Urban Transitions (innowacje dla miast)
Smart Land Use (zrównoważone wykorzystanie ziemi)
Sustainable Production Systems (zrównoważone procesy
produkcyjne)
Decision Metrics and Finance (instrumenty finansowe
dla zrównoważonego rozwoju).
1C. Przyszłe plany

STRATEGIA
DŁUGOTERMINOWA
Wrocławia
dotycząca
gospodarki
niskoemisyjnej, zakłada osiągnięcie znaczącej, 80%, redukcji emisji gazów
cieplarnianych w perspektywie do roku 2050, realizowana będzie we wszystkich
wyznaczonych sektorach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Cele Planu to:
ograniczenie do roku 2020 emisji
w stosunku do roku bazowego;

gazów

cieplarnianych

o

20%

ograniczenie do roku 2020 zużycia energii o 20% w stosunku do roku
bazowego;
zwiększenie do roku 2020 udziału energii ze źródeł odnawialnych do 15%
w końcowym zużyciu energii.

Realizacja PGN przyczyni się również do ograniczenia emisji innych ubocznych
produktów spalania (pyły, benzo(a)piren, tlenki siarki, inne) i w konsekwencji
poprawy jakości powietrza w mieście.

Przewidziane działania zostały zestawione w harmonogramie rzeczowofinansowym. Opierają się w części na już realizowanych pracach i zatwierdzonych
planach działań i są z nimi zgodne. Zadania w PGN koncentrują się głównie na
rozwoju nowych technologii w energetyce (w tym OZE), niskoemisyjnego
transportu (w szczególności rozwój komunikacji zbiorowej), budownictwa
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(termomodernizacje) oraz wsparciu i edukacji mieszkańców w kwestii
efektywnego wykorzystania energii. Szczególnie intensywne są działania
w szkołach oraz w firmach i instytucjach, w których prowadzone są kampanie
informacyjne (np. „wyłącz urządzenia elektryczne, kiedy wychodzisz z pokoju”).
Rozwój gospodarki niskoemisyjnej jest szczególnie ważnym aspektem dla
realizacji Planu.

Zadania przewidziane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą finansowane
m.in. ze środków własnych miasta, funduszy zewnętrznych (zagraniczne, krajowe
i regionalne programy operacyjne), dotacji i pożyczek celowych, a także ze
środków prywatnych sponsorów. Łączny koszt zadań zgłoszonych do PGN do
października 2016 r. to ok. 1,7 mld euro.

Najistotniejsze z nich i posiadające największy potencjał ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych to:
termomodernizacja budynków, ograniczenie emisji "kominowej"
rozwój
niskoemisyjnego
transportu
zbiorowego;
zwiększenie
konkurencyjności wobec transportu samochodowego (w tym tramwaj
wodny)
rozwój i modernizacja sieci ciepłowniczej
rozwój Kogeneracji, trigeneracji i OZE
zwiększenie powierzchni terenów zielonych, nie tylko lasów, ale także
mikrozieleń i parki kieszonkowe
Strategiczne cele, mają swoje szczegółowe opisy w PGN.

STRATEGIA KRÓTKOTERMINOWA

W perspektywie krótkoterminowej znajdują się przede wszystkim zadania
zaplanowane do 2020 r. Większość z nich jest uwzględniona w budżecie miasta.
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Zadania, które mają zapewnione finansowanie w 100% z budżetu miasta lub
realizowane i finansowane przez interesariuszy zewnętrznych są wpisane do
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto do każdego zabezpieczone są zasoby
organizacyjne oraz dobrane są wskaźniki monitorowania. Najważniejsze z nich
to:
termomodernizacja 40 budynków (w tym użyteczności publicznej),
instalacje OZE w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej,
rozbudowa Inteligentnego Systemu Sterowania dla transportu,
rozbudowa sieci dróg rowerowych i Park&Ride,
realizacja rocznych planów nasadzeń zieleni.

Realizacja głównych celów PGN monitorowana jest poprzez główne wskaźniki
(zgodnie z poniższą tabelą).

Adaptacja do zmian klimatu
Miejski Plan Adaptacji
Szczegółowe działania dotyczące adaptacji do zmian klimatu zostaną
wskazane w Miejskim Planie Adaptacji (MPA). Opracowanie tego dokumentu
jest koordynowane przez Ministerstwo Środowiska, w oparciu o porozumienie
podpisane przez 44 polskie miasta w lipcu 2015 r. Rezultaty projektu „KLIMADA
– opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu” dostarczyły podstaw do przygotowania
strategicznego planu adaptacji kraju do zmian klimatycznych w dwóch
perspektywach czasowych – do 2030 r. i dla okresu 2070–2100. W celu
wprowadzenia miejskiego planu adaptacji, stosowne środki zostaną zapisane
w budżecie miasta.
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Partnerstwa
Poza działaniami, które zostaną wskazane w MPA, Wrocław angażuje się
w projekty branżowe na poziomie krajowym i międzynarodowym. Świadczy
o tym, np. współpraca w ramach partnerstwa Agendy Miejskiej UE poświęcona
tej tematyce, czy realizacja projektów Horizon 2020 z zakresu „Demonstrating
innovative nature-based solutions in cities” („Demonstratory innowacyjnych
rozwiązań opartych na usługach środowiskowych w miastach”). Aplikacja do
drugiego etapu konkursu została złożona we wrześniu 2016 r. przez konsorcjum,
w którym Wrocław jest jednym z trzech tzw. „miast wiodących”. Chcemy również
rozszerzyć stosowanie usług środowiskowych przy inwestycjach realizowanych
przez miasto i zachęcić prywatnych inwestorów do stosowania tego typu
rozwiązań. W oparciu o obserwacje i doświadczenia zdobyte przy
przygotowywaniu aplikacji konkursowej, zwłaszcza dotyczące zaangażowania
mieszkańców, poznania ich potrzeb i oczekiwań, planowane jest stworzenie
nowego mechanizmu partycypacyjnego WroAdapt do realizacji działań mających
na celu zwiększanie odporności na zmiany klimatu w oparciu o usługi
środowiskowe.

Zielony budynek
W 2017 r. Wrocław rozpocznie przebudowę budynku użyteczności publicznej z lat
‘60 w celu przystosowania go na potrzeby miasta. Obiekt ten będzie przykładem
rozwiązań ekologicznych: energooszczędności, zastosowania OZE i zielonej
infrastruktury. Będzie jednocześnie narzędziem edukacyjnym w skali
rzeczywistej, gdyż wszystkie zastosowane technologie i rozwiązania będą opisane
na tablicach edukacyjnych i będzie możliwe śledzenie „życia budynku” na
ekranach dostępnych wszystkim odwiedzającym.

1D. Odniesienia
Strategies and commitments
City Council resolution on Carbon Economy Strategy (in Polish)
http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XVIII/345/15
City Council resolution on greening/real estate tax decrease (in Polish)
http://edzienniki.duw.pl/duw/Compatible/Details?Oid=38756
City Mayor resolution on trees protection and development of Wroclaw green
areas (in Polish)
http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=5081/16
Eurocities profile
http://www.eurocities.eu/eurocities/members/member&id=284
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Compact of Mayors profile
http://www.compactofmayors.org/cities/wroclaw/
NAZCA commitment: http://climateaction.unfccc.int/city/wroclaw/poland
CDP Cities 2016 Information Request City of Wroclaw
https://www.cdp.net/sites/2016/97/54497/CDP%20Cities%202016/Pages/Disclo
sureView.aspx
Covenant of Mayors profile
http://www.covenantofmayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=8922
EUROCITIES profile
http://www.eurocities.eu/eurocities/members/member&id=284
EIT + / Climate-KIC
http://www.eitplus.pl/en/projekt/climate-kic-2/
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2. Transport lokalny
2A. Obecna sytuacja
Rola Wrocławia jako największego ośrodka w regionie sprawia, że codziennie
w mieście tworzy się ruch dojazdowy w liczbie około 190 tys. pojazdów/dobę
(2011 r.).
Położenie Wrocławia determinowało przez lata układ transportowy, który
promieniście schodził się w centrum, powodując przepływ ruchu tranzytowego
w odległości zaledwie 0,5 km od historycznego centrum. Powstanie
Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (2012 r.) i Obwodnicy Śródmiejskiej
pozwoliło na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza nie i dynamiczną
realizację najważniejszych celów:
ograniczenie ruchu samochodowego,
nadanie priorytetu komunikacji publicznej (kolejowej i tramwajowoautobusowej)
promocji ruchu rowerowego.
Cele te są podstawą Wrocławskiej Polityki Mobilności, określającej kierunki
rozwoju transportu i sposobów przemieszczania się we Wrocławiu i aglomeracji.
Hasło planowanego systemu transportowego to „Wrocław miastem
zrównoważonej mobilności”, tak aby rozwiązania wskazywały na priorytet dla
komunikacji zbiorowej, ruchu rowerowego i pieszego.
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W tabeli dla części populacji żyjącej w promieniu 300 m do środka transportu
publicznego, jeżdżącego wg rozkładu godzinnego lub częściej – obliczeń
dokonano biorąc pod uwagę osoby zameldowane wg punktów adresowych (stan
na grudzień 2014 r.) w odległości 300 m od przystanków tramwajowych,
autobusowych i stacji i przystanków kolejowych licząc odległość po sieci
drogowej, z użyciem: analizy dostępności komunikacyjnej w ArcGIS. W polu
„inne” zawarte są podróże wykonywane w sposób nie wymieniony w czterech
polach powyżej (przy czym pola powyżej zawierają także podróże łączone).

Charakterystyka systemu transportowego i przemieszczenia w mieście
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Obserwowane tempo wzrostu ruchu rowerowego (badania co 2 lata) wykazuje
pożądane
zmiany
w
zakresie
poruszania
się
środkami
transportu
niesamochodowego. Tempo to wynosi ok. 30% rocznie i szacuje się, że 30 tys.
podróży dziennie wrocławianie odbywają rowerem. Rower staje się coraz bardziej
popularny ze względów praktycznych, a także związanych z nowoczesnym stylem
życia. Raport Fundacji Allegro All For Planet mówi, że Wrocław jest metropolią
polską o największej częstotliwości korzystania z transportu rowerowego w kraju,
a użytkownicy wykazują duży poziom zadowolenia z istniejącej infrastruktury
rowerowej. (http://rowerowa-polska.pl/rowerowe-miasta-2.html)
Infrastruktura transportowa i kolej
system P&R usytuowany wewnątrz miasta przy pętlach tramwajowych
wrocławska kolej aglomeracyjna codzienne obsługuje 40 tysięcy
pasażerów, oferując 254 połączeń na 23 stacjach
system kolejowy jest zintegrowany z transportem miejskim poprzez
stosowanie w granicach miasta jednego biletu – korzysta z tego średnio
67 500 pasażerów w miesiącu
Ruch towarowy
Ruch towarowy w mieście jest ściśle kontrolowany. Tranzyt przejeżdżający przez
miasto skierowano na nowo wybudowane obwodnice. Dzięki tym działaniom
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obniżono ruch ciężkich samochodów po centrum miasta o prawie 12 tys.
samochodów ciężarowych na dobę.

Komunikacja zbiorowa
Wrocław posiada:
22 linie tramwajowe, do obsługi których wykorzystuje się 225 tramwajów;
92 linii autobusowych z wykorzystaniem 415 pojazdów (w tym 14 linii
nocnych, co jest szczególnie istotnym uzupełnieniem życia kulturalnego i
nocnego). Spełniają co najmniej normę EURO5.

Wrocławska komunikacja przewozi ponad 200 mln pasażerów rocznie.
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Alternatywne Systemy Mobilności
Miasto wspiera działania promujące carpooling. Z najpopularniejszego we
Wrocławiu serwisu carpooling.pl umożliwiającego umawianie wspólnych dojazdów
korzystają przede wszystkim wrocławskie uczelnie.
Zastosowanie pojazdów z alternatywnym napędem
Obecnie testowany jest autobus miejski o napędzie elektrycznym. Taki napęd
posiada także część floty Urzędu. Napęd hybrydowy posiada 11 pojazdów Straży,
miasto zakupiło też 7 autobusów. Obecność firmy Volvo Buses (producent
wyłącznie autobusów elektrycznych i hybrydowych) we Wrocławiu stanowi
doskonałą platformę do wspólnych projektów R&D z udziałem wrocławskich
uczelni.
Ruch rowerowy i pieszy
We Wrocławiu system tras rowerowych liczy ponad 255 km, 7000 miejsc
parkingowych dla rowerów (734 w systemie bike&ride). Pomiary wskazują, że
rośnie on w tempie ok. 30% każdego roku (30 tys. podróży dziennie
wykonywanych jest rowerem). W ostatnich 10 latach nastąpił 60% przyrost
powierzchni przestrzeni publicznych przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i
rowerzystów.
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SUMP
Zarówno dokumenty strategiczne już istniejące, czy będące na ostatnim etapie
konsultacji społecznych Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu
Zbiorowego, są wstępem do prac nad SUMP.
2B. Dotychczasowe realizacje
Wrocławska Polityka Mobilności
Dla odwrócenia niekorzystnych tendencji wynikających z nadmiernego
wykorzystywania samochodów, powstała potrzeba wysokiej jakości transportu
publicznego, dobrej infrastruktury rowerowej oraz stworzenia warunków dla
przemieszczania się pieszo. Dlatego w 2013 r. miasto przyjęło w drodze uchwały
Rady Miejskiej Wrocławską Politykę Mobilności, która kreuje politykę miejską
w zakresie zrównoważonej mobilności. Polityka jest zgodna z wytycznymi
unijnymi w zakresie harmonijnego rozwoju miast oraz poprawy jakości życia.
W tym kontekście nowe osiedla planowane są tam, gdzie zapewniona jest dobra
dostępność transportu zbiorowego, a obszar jest przyjazny pieszym,
rowerzystom i osobom o ograniczonej sprawności.
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„Oddawanie” przestrzeni publicznej mieszkańcom
Wrocławska Polityka Mobilności podkreśla priorytety w ścisłym centrum miasta.
Pieszy i rowerzysta jest numerem 1!
„Szpilkostrada”
Wrocławski Rynek – prawdziwe serce miasta – jest jednym z największych
w Europie. Tu spotykają się spacerujący turyści i mieszkańcy. Brukowa kostka,
położona ze względu na wymogi konserwatorskie, stanowiła barierę w poruszaniu
się. Miasto we współpracy ze środowiskami osób z niepełnosprawnością (m.in.
poruszających się na wózkach i o kulach, niewidomych i niedowidzących), a także
z rodzicami z dziećmi w wózkach, czy kobietami w szpilkach znalazło wygodne
i bezpieczne rozwiązanie – trakt pomiędzy chodnikiem a latarniami.
Nawierzchnia z regularnej kostki o równej powierzchni, okala Rynek (4,5 tys.
m2), zdecydowanie ułatwiając poruszanie się. Trakt, nazywany „szpilkostradą”,
otrzymał w 2016 r. główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie Lider Dostępności
w kategorii Przestrzeń Publiczna.
Koszt to 680 tys. euro.
Przejście naziemne
Nieopodal Rynku na jednej z reprezentacyjnych ulic-deptaków w miejscu
przejścia podziemnego z lat ‘70, powstało nowe: z przejściem i przejazdem
rowerowym na poziomie terenu, dojściami do obustronnych przystanków
tramwajowych i autobusowych oraz nowym placem, który stał się kolejnym
miejscem spontanicznych spotkań mieszkańców. Nowa przyjazna przestrzeń
szybko spodobała się mieszkańcom, jest teraz wizytówką miasta i Europejskiej
Stolicy Kultury 2016 (tuż przy przejściu mieści się siedziba i punkt informacyjny
związany z ESK Wrocław 2016).
Koszt przebudowy – ponad 3,5 mln euro.
Strefy uspokojonego ruchu
Wrocław jest obecnie liderem rozwoju stref uspokojonego ruchu w Polsce.
Obejmują one obecnie ponad połowę ulic. Ta tendencja zmieniła dziś formę
z ilościowej na jakościową. Już na etapie projektowania miasto zawiązuje
współpracę z organizacjami pozarządowymi i organizuje konsultacje społeczne,
wprowadzając uwagi do projektów. Symbolem takiej formuły stała się realizacja
przestrzeni z elementami woonerf’u na ulicy św. Antoniego (w będącej
symbolem wrocławskiej tolerancji i wielokulturowości Dzielnicy Czterech
Wyznań). W wyniku zmian miejsce parkujących aut zajęły 120 donice, drewniane
platformy ułatwiające wypoczynek i uspokajające ruch, przyjazne dla dzieci, osób

Transport lokalny | 8
starszych i niepełnosprawnych, a także sześciany edukacyjne z archiwalnymi
zdjęciami, przybliżające historyczny charakter miejsca z informacją w językach
obcych oraz zapisem w Braille’u. Zieleń uliczna w części pozostaje pod opieką
użytkowników lokali.
Koszt realizacji projektu wyniósł prawie 120 tys. euro.
Przejazdy pod mostami
Celem modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego jest poprawa
zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Wartością dodaną jest jednak to, że
wzdłuż rzek i kanałów powstają nowe trasy rowerowe i piesze oraz nowe
bulwary i bezkolizyjne przejścia oraz przejazdy rowerowe pod mostami.
Dzięki nim poprawiła się dostępność i ciągłość bulwarów – piesi i rowerzyści
otrzymali nową jakość w przestrzeni miejskiej. Odra staje się przyjazna
mieszkańcom.
Koszt budowy przejazdu pod mostami Warszawskimi – ponad 1,3 mln euro.
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Komunikacja zbiorowa
Do założeń Wrocławskiej Polityki Mobilności opracowano dokument
„Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we
Wrocławiu”. Zaplanowano w nim szereg inwestycji mających na celu
usprawnienie komunikacji tramwajowej. W etapie I i II wybudowano m.in.:
3 nowe torowiska tramwajowe przebudowano pętle,
zmodernizowano istniejące torowiska,
wymieniono rozjazdy,
uruchomiono trzy nowe linie tramwajowe,
w latach 2011–2016 kupiono 53 nowe tramwaje niskopodłogowe,
przy Stadionie Miejskim (pojemność 42 000 widzów) wybudowano węzeł
tramwajowo-kolejowy z parkingiem P&R. Umożliwia on przesiadkę z
pociągu do tramwaju. Dzięki temu możliwa stała się obsługa dużych
imprez sportowych i kulturalnych. Na wybudowanie węzła, wraz z
partycypacją PKP i MPWiK, wydano prawie 12 mln euro,
wybudowano węzeł przesiadkowy przy Dworcu Głównym PKP (3 mln
euro),
wydzielono ponad 91,1% ze 199,65 km toru pojedynczego.
Łączny koszt obu etapów (współfinansowane przez EU) wyniósł prawie 228 mln
euro.
Park&Ride
W ostatnich latach Wrocław wybudował 7 parkingów P&R. Kluczowe znajdują się
przy pętli tramwajowej na zachodzie miasta (219 tys. euro) i przy Dworcu
Kolejowym na północno-wschodnich obrzeżach miasta (140 tys. euro).
Na budowę systemu „parkuj i jedź” (P&R) we Wrocławiu, etap I (realizacja 2016–
2018) miasto przeznaczyło około 5,6 mln euro.
Inteligentny System Sterowania (ITS)
75% wszystkich sygnalizacji świetlnych zostało połączone w jeden organizm.
Setki detektorów i kamer na skrzyżowaniach oraz urządzenia pokładowe we
wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej pozwalają priorytetowo obsługiwać
autobusy i tramwaje, ale też, jeśli jest w danej chwili potrzeba, rozładowywać
nadmierne kolejki samochodów na wlotach skrzyżowań.
We Wrocławiu powstało zintegrowane Centrum Zarządzania Ruchem
i Transportem Publicznym. Wszystkie służby odpowiedzialne za ruch
w mieście skoncentrowano w jednym ośrodku dowodzenia. Na wprowadzenie
systemu wydano ponad 31 mln euro.

Transport lokalny | 10

Ruch towarowy
Poza obszarem miejskim funkcjonuje system ważenia pojazdów w ruchu. Na
głównych wlotach do miasta, w zależności od tonażu samochodów ciężarowych,
określono ciągi komunikacyjne i godziny ich funkcjonowania. W ściśle
określonych godzinach (4.00–6.00, 9.00–11.00, 20.00–22.00) możliwy jest
wjazd pojazdów ciężarowych do miasta.
Dodatkowo, aby ułatwić ruch wewnętrzny obsługujący życie codzienne oraz
działania inwestycyjne, Urząd Miejski Wrocławia wydaje zezwolenia na wjazd
pojazdów ciężarowych powyżej 18 t na obszary całkowicie chronione zakazem
ruchu dla tych pojazdów. Dzięki skierowaniu na obwodnice ruchu tranzytowego
obciążenie wrocławskich ulic ruchem ciężarowym spadło o prawie 12 tys.
samochodów na dobę.
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Wrocławski Rower Miejski
W 2011 r. Wrocław jako jedno z pierwszych miast w Polsce uruchomił publiczną
sieć wypożyczalni rowerów (17 stacji, 140 rowerów). Od tego momentu nastąpił
450% przyrost sieci (obecnie 76 stacji, 760 rowerów). W roku 2015 Wrocław
odnotował największą ilość wypożyczeń w Polsce. Do dziś, od początku działania
systemu WRM, rowery zostały wypożyczone ponad 2 mln razy, a liczba
użytkowników zwiększyła się do ponad 110 tys.
W latach 2015–2018 miasto przeznaczyło na ten cel 2 mln euro.
System ładowania aut elektrycznych
Od dwóch lat miasto realizuje politykę sprzyjającą poruszaniu się autami
elektrycznymi lub hybrydowymi. Właścicielom tego rodzaju pojazdów wydawane
są darmowe abonamenty na parkowanie obszarze płatnego parkowania. W roku
2015 zarejestrowanych było we Wrocławiu 47 aut elektrycznych oraz 497 aut
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z napędem hybrydowym. Obecnie we Wrocławiu
ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów.

funkcjonuje

około

30

Tydzień mobilności 2016 w Brukseli
Podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności Bruksela gościła wystawę, na której
zaprezentowane zostały szczególne osiągnięcia członków EUROCITIES. Wrocław
został wyróżniony za system przejść dla pieszych i rowerzystów pod
wszystkimi głównymi mostami miasta oraz za całkowite udostępnienie tras
nadrzecznych dla mieszkańców. Trasy zwiększają mobilność przy wysokiej
wartości rekreacyjnej. Duża ich część łączy kampusy wrocławskich uczelni
z centrum i innymi dzielnicami miasta, dzięki czemu skokowo wzrosła mobilność
rowerowa studentów i pracowników uczelni.
2C. Przyszłe plany
Wrocławska Polityka Mobilności służy miastu jako drogowskaz przy
podejmowaniu ważnych decyzji związanych z miejską mobilnością i jest filarem
polityki przestrzennej miasta. Realizacja celów polityki odbywa się i odbywać się
będzie pod hasłem Wrocław miastem zrównoważonej mobilności.
Dokument określa 32 wskaźniki. Najważniejszy obszar to planowanie
przestrzenne, które poprzez wyznaczanie kierunków zmian w zagospodarowaniu
miasta wpływa w podstawowy sposób na miejską i aglomeracyjną strukturę
przemieszczeń. Pod hasłem Wrocławskiej Polityki Mobilności planowane są
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kolejne projekty, które posiadają już odpowiednie alokacje budżetowe i są
wpisane do programów inwestycyjnych.
Zrównoważony Rozwój Publicznego Transportu Zbiorowego
Wrocławski Program Tramwajowy jako element Planu Transportowego
Głównymi celami WPT są:
 poprawa dostępności do sieci transportu szynowego,
 sieć tramwajowa integrowana z koleją, autobusami, rowerem miejskim,
systemem Park&Ride.
Podstawowe efekty WPT:
 skrócenie czasu podróży „od drzwi do drzwi” (uwzględniający dojścia,
oczekiwanie, jazdę),
 modyfikacja „zachowań komunikacyjnych”
 większy udział podróży transportem publicznym.
Efekty zostaną osiągnięte poprzez:
 rozbudowę sieci tramwajowej,
 zakup nowego taboru oraz wybudowanie obiektów zaplecza,
 promocję podróżowania tramwajami,
 dalszą integrację z koleją aglomeracyjną.
Aby zrealizować założenia WPT zaplanowano 5 nowe tras tramwajowych
w mieście.
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Autobusy
Planowane są zakup i wymiana floty autobusów, aby wszystkie spełniały normy
emisji EURO 6.
Koleje Aglomeracyjne
Wrocław, w ścisłej współpracy z samorządem wojewódzkim, realizuje działania
na rzecz rozwoju kolejowych przewozów aglomeracyjnych, uznając to za
jeden z decydujących czynników zmniejszenia negatywnego wpływu transportu
na środowisko. Z naszego miasta wybiegają bowiem trasy kolejowe aż w 11
kierunkach, co powinno być maksymalnie wykorzystane dla zmniejszenia liczby
samochodów dojeżdżających do Wrocławia.
Działania dotyczą m.in:
modernizacji infrastruktury kolejowej PKP,
zwiększania częstotliwości kursów pociągów lokalnych,
rozbudowy węzłów przesiadkowych do komunikacji miejskiej przy stacjach
i przystankach kolejowych,
integracji taryfowej przewozów – już działają wspólne bilety
w granicach miasta,
promocji transportu zbiorowego, także kolejowego.
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System wypożyczalni aut elektrycznych
Miasto planuje uruchomienie miejskiej wypożyczalni samochodów elektrycznych.
Dzięki temu przybliży mieszkańcom zalety pojazdów elektrycznych i zachęci ich
do korzystania, a w konsekwencji nakłoni do kupna własnego. Planowana skala
to 200 pojazdów, które umożliwią pokonywanie krótkich odległości z możliwością
wypożyczenia i zwrotu w dowolnej lokalizacji. Planowane przywileje dla
użytkowników to m.in. bezpłatne miejsca parkingowe, przejezdność przez
wybrane wyłączone z ruchu kołowego ulice, wjazd na buspasy i torowiska.
Wdrożenie systemu nastąpi najpóźniej wiosną 2018 roku.

Rozwój systemu Inteligentnego Sterowania Ruchem (ITS)
Na bazie ITS powstają nowe możliwości budowy Smart City. Zgłaszane przez
użytkowników ITS wnioski inspirują do ciągłego udoskonalania systemu.
Powstaje projekt objęcia głównych sygnalizacji systemem dodatkowych
wyświetlaczy dla motorniczych, aby usprawnić płynność ruchu i poprawić
bezpieczeństwo. Rozwijając ITS, miasto planuje włączanie do systemu kolejnych
skrzyżowań, które będą modernizowane. Każda przebudowa przystanków będzie
wiązać się z budową nowych tablic DIP. Trwają prace nad udoskonalaniem
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algorytmów zarządzania. W prace nad systemem zaangażowane są wrocławskie
uczelnie.
Rozwój systemu biletowego
W celu dalszego rozwoju systemu biletowego URBANCARD, który integruje
komunikację miejską, podmiejską i kolejową, prowadzone będą prace nad
wykorzystywaniem nowoczesnych technologii umożliwiających wprowadzenie
nowych taryf. Obecnie prowadzony jest przetarg na operatora URBANCARD.
Przetarg przewiduje w 2017 r. zmianę systemu URBANCARD z działania off-line
na on-line.

Parkingi Park&Ride
Zmianom w zachowaniu komunikacyjnym mieszkańców pomogą kolejne
budowane na wlotach do miasta parkingi typu Park&Ride. Zgodnie z obecnymi
standardami większość z nich będzie wyposażona w stacje ładowania aut
elektrycznych. Obecnie we Wrocławiu jest już siedem stacji. Ponieważ parkingi są
bardzo ważnym elementem Wrocławskiej Polityki Mobilności kształtującym
zachowania mieszkańców Wrocławia i Aglomeracji Wrocławskiej planowana jest
budowa 8. nowych parkingów.
Budowa nowych parkingów ma zostać zrealizowana w dwóch etapach: pierwszy
do końca roku 2018, drugi w latach 2018–2020. Skala realizacja inwestycji jest
uzależniona od pozyskania dofinansowania na ten projekt z UE.
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Rozwój sieci dróg rowerowych
Do 2020 r. planowana jest intensywna budowa tras rowerowych i ostateczne
spięcie ich w spójny system. Wspólnie z sąsiadującymi z Wrocławiem gminami
w ramach porozumienia w Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych planowana
jest budowa ponad 40 km tras rowerowych w ciągu 15 kluczowych ulic.
Zakończenie inwestycji umożliwi osiągnięcie celu 15% udziału ruchu rowerowego
w przewozach. W ramach rozwoju sieci dróg rowerowych budowane są także
kolejne przejazdy pod ważnymi mostami.
Na te cele w latach 2017–2019 miasto zaplanowało ponad 20 mln euro.

Rower transportowy
Do końca roku Urząd Miejski zakupi rowery typu cargo służące do przewożenia
dokumentów, projektów technicznych oraz materiałów konsultacyjnych. Taki
rower może przewozić bagaż do ok. 100 kilogramów i w zupełności zastąpić
samochód. Aby ułatwić transport cięższych bagaży zakładamy wyposażenie
roweru w napęd elektryczny. Wprowadzone przed trzema laty, klasyczne rowery
służbowe dla urzędników są chętnie wykorzystywane przez pracowników.
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2D. Odniesienia
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
http://geoportal.wroclaw.pl/studium/
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
http://geoportal.wroclaw.pl/mpzp/
Wrocławska Polityka Mobilności
UCHWAŁA NR XLVIII/1169/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 września
2013 r. w sprawie Wrocławskiej polityki mobilności.
http://bip.um.wroc.pl/artykul/631/22375/wroclawska-polityka-mobilnosci
http://bip.um.wroc.pl/artykul/376/8629/wroclawska-polityka-mobilnosci
Wrocławska polityka rowerowa
http://bip.um.wroc.pl/artykul/631/22376/polityka-rowerowa-wroclawia
Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu”
Etap I http://bip.um.wroc.pl/artykul/340/5682/zintegrowany-system-transportuszynowego-w-aglomeracji-i-we-wroclawiu-etap-i
Etap II http://bip.um.wroc.pl/artykul/340/19034/zintegrowany-systemtransportu-szynowego-w-aglomeracji-i-we-wroclawiu-etap-ii
Wieloletni Plan Inwestycyjny
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http://bip.um.wroc.pl/artykul/326/16892/wieloletni-plan-inwestycyjny-na-lata2015-2019
Plan Transportowy
http://komunikacja.wroclaw.pl/rozpoczynamy-ii-ture-konsultacji-programutransportowego-dla-wroclawia
Kompleksowe Badania Ruchu, Wrocław 2010/2011
http://bip.um.wroc.pl/artykul/565/19091/kompleksowe-badania-ruchu-wroclaw2010-2011
Rynek – Szpilkostrada
http://bip.um.wroc.pl/artykul/376/23540/lider-dostepnosci-wroclaw-nagrodzonyza-szpilkostrade
System ładowania aut elektrycznych
Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/1168/13 z dnia 19 września 2013 r.
EUROPEAN MOBILITY WEEK: Giving the streets back to people in Milan and
Wroclaw
http://www.eurocities.eu/eurocities/news/EUROPEAN-MOBILITY-WEEK-Givingthe-streets-back-to-people-in-Milan-and-Wroclaw-WSPO-AE29ME
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3. Zielone obszary miejskie uwzględniające zrównoważone
gospodarowanie gruntami
3A. Obecna sytuacja
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W nowym studium – strategicznym dokumencie miasta – zaznaczona jest idea
„Zieleni bez granic”. Planowanie rozwoju według niej oznacza zanik tradycyjnej
granicy pomiędzy strukturą urbanistyczną, a przyrodniczym otoczeniem
i określenie ich relacji. Wrocławska mozaika terenów zieleni i dolin rzecznych tworzy
sieć pierścieni i klinów, które stanowią miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców,
ale przede wszystkim szlaki migracji lokalnej fauny. Schemat wytycza realizację
zielonych szlaków, stanowiących alternatywę dla tradycyjnej komunikacji w mieście.
Wrocław jest miastem o dominującej formie zamieszkiwania wielorodzinnego.
Zdecydowana większość wrocławian mieszka w centrum miasta, otaczającego go
śródmieścia i dobrze skomunikowanych osiedli blokowych. Jest to jednym
z wyróżników miasta, w których centrum „żyje” nie tylko ze względu na obiekty
usługowe, ale dzięki mieszkańcom.
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Za inwestycjami mieszkaniowymi powodującymi wzrost gęstości zaludnienia podąża
rewitalizacja terenów zieleni w centrum (np. parków, skwerów i nabrzeży
wszechobecnych rzek). Celem jest maksymalne wykorzystanie ograniczonej
powierzchni tych terenów w miastach na cele rekreacyjne i środowiskowe.
Elementem polityki zrównoważonego rozwoju we Wrocławiu jest konsekwentna
budowa zwartych osiedli o dużej gęstości zaludnienia z pasami otwartych terenów
zieleni pomiędzy nimi. Dzięki temu, znaczna część miasta przeznaczona jest na duże
nieprzerwane kompleksy zieleni, a osiedla mogą być dobrze wyposażone w usługi.
Jednocześnie szczególną uwagę zwraca się na gęstość zabudowy. Nie powinna być za
duża, aby można było nasycić ją zielenią przydomową.
W wyniku oszczędnej polityki przestrzennej 58% nowej zabudowy powstaje na
terenach dotychczas zajętych przez innego rodzaju zabudowę (brownfields).
W centrum ten odsetek wynosi 99%.

Ziielone obszary mie
ejskie
uw
względnia
ające zrów
wnoważo
one gospo
odarowan
nie grunta
ami | 6

Dzięki tak
kiemu plan
nowaniu możliwe
m
jes
st utrzymanie dużej liczby
l
ludn
ności w cen
ntrum,
co sprawiia, że tętni ono życie
em przez całą dobę.
kie
Obszary zielone i niebiesk
Przez mia
asto przep
pływa Odrra z dopływ
wami oraz
z cieki z rozbudowa
r
anym systtemem
melioracy
yjnym. Ze względu na szerok
ko rozumianą zmian
nę roli rze
eki oraz ro
osnące
potrzeby mieszkań
ńców w kw
westii zwię
ększenia dostępnyc
d
ch terenów
w zieleni miasto
m
odwraca się w kierunku
k
r
rzek,
udo
ostępniając
c nabrzeż
ża na ce
ele rekrea
acyjne.
W centrallnej części miasta po
owstały atrakcyjne bulwary
b
i promenady
p
y. Przywoływana
już w dok
kumencie moderniza
m
acja Wroc
cławskieg
go Węzła Wodnego
o na długo
ości 30
km przyczyniła się do udostę
ępnienia brrzegów rze
ek dla uży
ytku public
cznego.
e od centru
um pozosttają w sta
anie niezm
mienionym,, pozwalajją tym
Nabrzeża oddalone
n
go bogacttwa. Pona
ad połowa
a mieszk
kańców
samym korzystać z ich naturalneg
zamieszkałych w sttrefie do 2 km od rzek ma dog
godny zasięg do dolin rzeczny
ych.

Zielone obszary miejskie
uwzględniające zrównoważone gospodarowanie gruntami | 7

Ogólna liczba mieszkańców w zasięgu rzek
w zasięgu 2 km
(53%)
w zasięgu 1 km
(21%)
Rozwój zieleni miasta i rola mieszkańców
Rozwój miasta powoduje wzrost świadomości mieszkańców i ich potrzeb. Badania
i konsultacje społeczne pokazują, że potrzeby te w dużej mierze skupiają się na
zwiększeniu ilości i jakości terenów zieleni. Już dziś 78% mieszkańców mieszka
w odległości 300 metrów od takich terenów.
W budżecie miasta wydzielono środki na partycypacyjne kształtowanie przestrzeni
miejskiej. Znaczna część Budżetu Obywatelskiego, głosami mieszkańców,
przeznaczona jest na tereny zieleni, rekreację, wyposażenie w nową infrastrukturę
techniczną parków, poprawę ich dostępności, atrakcyjności czy wyposażenie
w małą architekturę parkową. Projekty w ramach Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego realizowane są przy aktywnym udziale mieszkańców począwszy
od etapu koncepcji, poprzez projekt, po odbiory robót budowlanych.
Zdecydowana większość wrocławskich założeń zieleni zlokalizowana jest na terenach
wpisanych do rejestru zabytków oraz ewidencji zabytków. Miasto od lat
konsekwentnie rewaloryzuje kolejne założenia i zlokalizowane na nich obiekty sztuki
ogrodowej.
Wrocław na rewitalizację terenów zieleni osiedlowej zdobył środki z UE. W latach
2011–2012 na osiedlu Nadodrze zrewitalizowano parki, zieleńce i podwórka.
Powierzchnia odnowionej zieleni wynosi 6,86 ha, co stanowi 50% ogólnej
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3B. Dotychczasowe realizacje
Ograniczanie i kompensacja
Ograniczenie nadmiernego zużycia przestrzeni pod zabudowę regulują plany
urbanistyczne, zatwierdzane przez władze samorządowe z udziałem mieszkańców:


studium uwarunkowań i kierunków
odnoszące się do całego miasta

zagospodarowania



miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

przestrzennego

Dokumenty te wyznaczają obszary przeznaczone na zieleń i zbiorniki wodne, z
zakazem zabudowy. Takie tereny stanowią 33% powierzchni miasta.
W 2014 r. Wrocław wraz z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, powiatem
wrocławskim oraz grupą miast i gmin podwrocławskich opracował wytyczne
do polityki przestrzennej wszystkich podmiotów samorządowych w granicach
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WROF). Dokument ten określa między
innymi zasady przeciwdziałania suburbanizacji (urban sprawl) i zawiera koncepcję,
np. kształtowania parków regionalnych. Marszałek Województwa pracuje nad
sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego WROF, który uchwalony
zostanie przez sejmik wojewódzki. Wrocław zwrócił się do Rządu RP o ustanowienie
Wrocławskiego Związku Metropolitalnego, którego jednym z zadań będzie
sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
dla WROF. Te akty prawne mają być między innymi narzędziem ograniczania
nadmiernego rozpraszania się zabudowy oraz ochrony i rozwoju systemu terenów
zieleni.
Ponadto podejmowane są wspólne inwestycje z gminami sąsiednimi
w zakresie ochrony systemu przyrodniczego i kształtowania terenów zielonych
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W ostatnich latach konsekwentnie realizowano dwie zasady:
1. Wszystkie tereny miasta muszą być nasycane zielenią. Na terenach
komunalnych urządzono wiele nowych zieleńców, skwerów, parków, zalesiono
znaczne obszary. Wprowadzono regulacje wymagające od inwestorów
przeznaczenia istotnej części zabudowywanych terenów na zieleń.
2. Kreowanie miasta zwartego (compact city). Jej istotą jest utrzymanie
równowagi pomiędzy terenami zabudowanymi a otwartymi oraz ograniczanie
rozproszenia miejskich form użytkowania terenu. Miasto zużywa więc mniej
energii na transport i systemy techniczne. Zmniejszenie dystansów wewnątrz
miasta pozwala na poruszanie się pieszo, rowerem i transportem zbiorowym.
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rewitalizując jeden z bulwarów. Projekt powstał zgodnie z wymogami
certyfikatu BREEAM. To oznacza, że zastosowano w nim nowoczesne
technologie z zakresu ochrony środowiska. Zadbano o budki lęgowe dla
ptaków i nietoperzy żyjących nad rzeką i wprowadzenie roślin będących
pożywieniem dla ptaków. Poza funkcją mieszkaniową powstały miejsca pracy
dla kilkuset osób (mniej zbędnych podróży praca – dom). Obiekt zachęca do
zamieszkania w śródmieściu, w rejonie niedawno jeszcze zdegradowanym.



Hydropolis – stała wystawa edukacyjna poświęcona wodzie będąca
wizytówką
Wrocławia
rewitalizacji
poprzemysłowej
dla
celów
edukacyjno-rekreacyjnych. Więcej o wystawie w dalszych częściach.

Rewitalizacja terenów zieleni
Realizacja „Program Zagospodarowania Wnętrz Międzyblokowych”, ma na
celu stworzenie umożliwiających kontakt z naturą i integrację podwórek dla dzieci,
młodzieży i wszystkich mieszkańców. W latach 2007–2015 wyremontowano 66
podwórek (łączny koszt: 7,5 mln euro).
Program będzie kontynuowany w latach 2016–2017 (około 1,75 mln euro).
Podstawowym elementem modernizowanych podwórek, oprócz placów zabaw i boisk
rekreacyjnych, jest zieleń, w tym zieleń wysoka. Podwórka są często jedynymi
przestrzeniami, gdzie mieszkańcy znajdują miejsce na rekreację, bez konieczności
pokonywania większych odległości.
Rewitalizacja terenów zielonych i niebieskich
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Ograniczenie i kompensacja zabudowywania terenu
Wszystkie plany urbanistyczne wyznaczają, jaka część terenu pod zabudowę musi
być przeznaczona na zieleń lub zbiorniki wodne (udział powierzchni biologicznie
czynnej), ograniczają również powierzchnię pod zabudowę.
Celem niwelowania skutków zakrywania terenów tworzy się plan nasadzeń
kompensacyjnych.
Wskazuje
się
tu
miejsca
nasadzeń
na
obszarach
kilkuhektarowych, ale i w formie uzupełnień wzdłuż ulic i gęstej
zabudowy. O kolejności przeznaczenia poszczególnych terenów pod nasadzenia
drzew decyduje m.in. ciągłość układów zieleni, zapotrzebowanie mieszkańców, a
także odległości od danej inwestycji.
Przykładem takiej realizacji jest powstający na powierzchni 15 ha Park Tysiąclecia,
stanowiący najbliższy park dla mieszkańców pięciu osiedli południowo-zachodniej
części Wrocławia.
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w 2016 r. głosowano na 94 projekty w kategorii „Zieleń i rekreacja” (ponad
21% wszystkich projektów), co pokazuje jak ważna jest zieleń dla
mieszkańców Wrocławia. Ostateczne wyniki pokazały, że na projekty w tej
kategorii przeznaczone będzie aż 35% budżetu.
Minimalizacja terenów ugorowych
Działania miasta związane z wykorzystaniem terenów ugorowanych i minimalizacją
terenów skażonych to:
przekazywanie terenów w dzierżawę na cele działalności rolniczej. Od 2013 r.
dzierżawami objęto 224 ha gruntów, dzierżawionych jest 515 ha, z czego 80%
stanowi dzierżawę osobom fizycznym (jako ogrody i małopowierzchniowe
uprawy warzyw).

rekultywacja części niewykorzystywanych już pól irygacyjnych (131 ha) od
2013 r.
Monitorowanie skuteczności środków zarządzania
Skuteczność zarządzania weryfikowana jest poprzez:
prowadzenie sprawozdawczości budżetowej w zakresie wydatków

prowadzenie
projektów.

sprawozdawczości

w

zakresie

monitoringu

eksploatacji

Podnoszenie wartości przyrodniczej terenów zieleni oraz poprawianie jej
jakości realizowane są m.in. w oparciu o dokumenty strategiczne miasta, np.
o Program ochrony środowiska.

Skuteczne zarządzenia środkami polega również na bezpośrednim reagowaniu
na potrzeby mieszkańców za pośrednictwem Rad Osiedli oraz indywidualnych
wniosków mieszkańców. Skuteczność w tym przypadku monitorowana może
być ilością pozytywnie rozpatrzonych wniosków z uwzględnieniem wspólnego
interesu.
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Ochrona i retencja wody w mieście
Obecnie opracowywany jest plan gospodarki i retencji wód opadowych. Ze względu
na opadający poziom wód gruntowych oraz dłuższe okresy susz niezbędne jest
przetrzymanie wód opadowych. Tereny zieleni miejskiej, które w naturalny sposób
pochłaniają nadmiary wody opadowej, projektowane są w obniżeniu, by w
maksymalnym stopniu przetrzymać wody opadowe. W przypadku terenów
utwardzonych na obiektach zieleni stosowane są nawierzchnie przepuszczalne. ,
Nawierzchnie bitumiczne wymieniane są na nawierzchnie przepuszczalne.

Korzyści obszarów zielonych dla jakości życia, zdrowia i wypoczynku
mieszkańców
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Przestrzenna baza danych pozwala na analizy wyposażenia osiedli w zieleń, ocenę
chłonności i dostępności zieleni dla mieszkańców. Służy koordynacji działań
jednostek miejskich oraz kontroli społecznej stanu zieleni.

Realizacja
Przykładem realizacji przyjętej regulacji prawnej jest Park Cukrowy. Miasto kupiło
grunty po zlikwidowanej cukrowni, przeznaczając ich część (51 ha) na park,
scalający sąsiadującą z nim zabudowę. Obecnie rozpoczynają się nasadzenia drzew.
Plany
Przyszłe działania to także ciągłe tworzenie MPZP, umożliwiające rewitalizację
obszarów brownfields to greenfields.
Finanse
Środki zapewniające długoterminowe utrzymanie terenów zieleni planowane
są w formie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016–2043. Z założenia jest to
dokument
strategiczny
jednostek
miasta,
który
stanowi
podstawę
rozwoju i długoterminowego utrzymania terenów zieleni. Prognoza obejmuje wykaz
planowanych przedsięwzięć, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest konieczna do zapewnienia ciągłości działań.
________________________________________________________
Projekty rozpoczęte w celu zarządzania i zakładania terenów zieleni
z uwzględnieniem wartości funkcjonalnej:
Zielone Tętnice Wrocławia (od 2015 r.). projekt zazielenienia pięciu
głównych arterii ulicznych. Celem jest regulacja bilansu wodnego,
bilansowanie
skrajności
klimatycznych,
filtrowanie
zanieczyszczenia
powietrza oraz zapewnienie wrocławianom kontaktu z bogactwem zieleni i
pięknym krajobrazem.
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z istniejącymi i nowymi kompleksami zieleni miejskiej oraz przyległymi osiedlami.

W celu rehabilitacji terenów poprzemysłowych na terenie Wrocławia uchwalane
są plany miejscowe (MPZP), które w specyficzny sposób podchodzą do
wykorzystania na cele mieszkaniowe, kulturalne i bogate w zieleń przestrzeni
publicznych niewykorzystywane tereny powojskowe i pokolejowe.

Weryfikację postępów realizacji SUiKZP odbywa się przez opracowania MPZP,
stanowiących
prawo
powszechnie
obowiązujące.
Realizacje
projektów
inwestycyjnych odbywa się w zgodzie z MPZP, a zatem z poszanowaniem dla
zabezpieczonej w planach zieleni. Zgodność inwestycji z zapisami w MPZP
weryfikowana jest na etapie uzgodnień z jednostkami miejskimi poszczególnych
zakresów projektów, wydawania decyzji pozwolenia na budowę, wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz podczas procedur odbiorowych.
Podstawą monitorowania realizacji MPZP i przedsięwzięć jest elektroniczny System
Informacji Przestrzennej, w którym rejestruje się zarówno plany jak i rezultaty ich
wdrożenia.

3D. Odniesienia
Informacja obrazująca interdyscyplinarny rozwój Wrocławia
http://www.miastoprzyszlosci.wroclaw.pl/
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Terenu Wzgórza Słowiańskiego (Etap I)
https://www.facebook.com/ISBA-Grupa-Projektowa-188813321284387/pho
tos/?tab=album&album_id=661638484001866 ,
Terenu przy ul. Sycowskiej
Terenu przy ul. Kiełczowskiej
Terenu zieleni przy ul. Reja
Terenu zieleńca przy Placu Westerplatte
http://www.atrakcjedzieciece.pl/dashboard/attractions/zieleniec-przy-placuwesterplatte
Remont kolumny Fryderyka Wilhelma II wraz terenem przyległym w Parku
Szczytnickim
Remont kościółka św. Jana Nepomucena
http://www.wroclaw.pl/konczy-sie-kolejny-etap-remontu-kosciola-w-parkuszczytnickim
Remont mostka łukowego „Taiko Bashi” w Ogrodzie Japońskim
Skweru przy ul. Orlej/Powstańców Śląskich wraz z wykonaniem cokołu pod
pomnik W. Korfantego
http://apsz.com.pl/pl-projekt-skwer-orla-powstancow-slaskich.html.
Informacje dotyczące rewitalizacji terenów Nadodrza i Przedmieścia Oławskiego
http://www.slideshare.net/Wroclawska_Rewitalizacja/masterplan-nabrzea-oawy
Informacja dotycząca Hydropolis: http://hydropolis.pl/?lang=en
Informacja dotycząca Inwestycji na poprzemysłowych terenach na nabrzeżach Odry
http://www.propertydesign.pl/architektura/104/kurkowa_14_zwrocona_frontem_d
o_odry,586.html, http://plgbc.org.pl/certyfikacja-wielokryterialna/breeam/
Akcje Sadzenia drzew z mieszkańcami
http://wcrs.wroclaw.pl/dzialania/przyjdz-posadz-drzewo,
http://www.parkmamuta.pl/?p=428
Informacja o remoncie promenad
http://www.wroclaw.pl/prace-przy-promenadzie-staromiejskiej-na-finiszu-zdjecia
Informacja o bulwarach Wrocławia
http://www.wroclaw.pl/bulwary-nad-odra-wroclaw-dunikowskiego-kaczynskich
Zachęty finansowe celem zwiększenia wykorzystania zielonych dachów i ścian
UCHWAŁA NR XV/268/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 3 września 2015 r. w
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https://gis.um.wroc.pl/mpzp/?plan=393
http://geoportal.wroclaw.pl/mapy/mpzp/
Przyrodnicza mapa Wrocławia
http://geoportal.wroclaw.pl/mapy/przyrodnicza/
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4. Przyroda i bioróżnorodność

4A. Sytuacja obecna

W krajobrazie Wrocławia dominuje Odra wraz z jej odnogami, tworząc oś
ekologiczną przestrzennego układu miasta w układzie wschód – zachód. Oprócz
walorów krajobrazowych i komunikacyjnych (trasy rowerowe i spacerowe wzdłuż
nabrzeża) takie położenie, w dorzeczu Odry, powoduje zagrożenie powodziowe. W
1997 r. Wrocław walczył z powodzią, która z jednej strony wyrządziła znaczne
szkody w środowisku leśnym, z drugiej przyczyniła się m.in. do rozwoju lasów
łęgowych.
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Rysunek 1. Układ rzeczny Wrocławia

Poszczególne dzielnice Wrocławia znacznie różnią się pod względem walorów
przyrodniczych, a samo miasto charakteryzuje dynamiczny rozwój społecznogospodarczy, związany m.in. z pozyskiwaniem nowych terenów dla inwestycji. To
zmusza władze do wprowadzania działań i regulacji związanych z ochroną terenów
cennych przyrodniczo z siedliskami i ostojami. Takie obszary zlokalizowane są
głównie na obrzeżach miasta (za wyjątkiem pomników przyrody, które często
znajdują się w parkach śródmiejskich czy też w Ogrodzie Botanicznym).
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Natura 2000
We Wrocławiu znajduje się 6 obszarów wchodzących w skład Europejskiej Sieci
Natura 2000. Pięć z nich tj.: Grądy w Dolinie Odry, Grądy Odrzańskie, Dolina
Widawy, Łęgi nad Bystrzycą, Kumaki Dobrej – zlokalizowanych jest tylko częściowo
na terenie miasta, natomiast 1 obszar, należący do Europejskiej Sieci Natura 2000,
Las Pilczycki – jest całkowicie zlokalizowany w granicach miasta.
Potwierdzeniem objęcia ochroną siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt
w ramach Sieci Natura 2000 są decyzje Komisje Europejskiej zatwierdzające
poszczególne obszary jako obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Plany zadań
ochronnych ustanowione zostały na okres 10 lat. Użytki ekologiczne, czyli obszary
chronione obejmujące zachowane pozostałości ekosystemów, zostały ustanowione
stosownymi uchwałami przez Radę Miejską Wrocławia. Pomniki przyrody także
każdorazowo ustanawiane są właściwymi uchwałami tejże Rady.
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W części południowo-zachodniej miasta znajduje się Park Krajobrazowy „Doliny
Bystrzycy”. Granice Parku w większości pokrywają się z granicami obszaru
mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 „Łęgi nad Bystrzycą”. Obejmuje
kompleks leśny, jakim jest Las Ratyński, oraz kompleks łąk świeżych
użytkowanych ekstensywnie.
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Udział lasów w granicach miasta wynosi 7,6%, a dominującymi typami siedlisk
leśnych są łęgi i grądy, natomiast dominującymi gatunkami w drzewostanie jest dąb
szypułkowy i lipa drobnolistna.
Ptaki
W centralnej części miasta występuje ok. 40 gatunków ptaków. Najczęściej
spotykanymi są: gołąb miejski, jerzyk, wróbel domowy czy szpak, oraz gatunki
ptaków wymienione w załączniku 1. Dyrektywy Ptasiej: dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł
średni i muchołówka białoszyja. Dzięcioł czarny notowany był na terenie parku
Szczytnickiego.
Obszarem cennym ze względu na bogactwo gatunków ptaków są pola irygacyjne
(osiedle Osobowice). Występuje tam 221 gatunków ptaków, w tym 105 to
gatunki lęgowe. Obszar ten jest miejscem koncentracji podróżniczka – gatunku
ptaka zagrożonego wyginięciem, oraz wąsatki.
W mieście występują obecnie 52 rodzime gatunki z regionalnej czerwonej listy
(2003) i 19 gatunków z listy ogólnopolskiej – PL (2006). Gatunki rodzime zajmują
siedliska najmniej przekształcone i są reprezentowane przez kompleksy łąkowe,
leśne oraz oczka wodne i starorzecza, należą do nich m.in.: kosaciec syberyjski,
róża francuska, pszeniec grzebieniasty.
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Płazy i gady
Obszar pól irygacyjnych jest ważną ostoją dla migrujących gatunków wodnobłotnych. Herpetofauna Wrocławia obejmuje 10 gatunków płazów oraz 4 gatunki
gadów. Najcenniejsze siedlisko bytowania płazów znajduje się na terenach
wodonośnych Wrocławia. Gatunki płazów wymienione w załączniku 2. Dyrektywy
Siedliskowej, występują na obrzeżach miasta.
Ryby
We wrocławskich rzekach i zbiornikach wodnych żyją: karpie, amury, okonie,
sandacze, sumy i szczupaki, byczki, liny, karasie, krąpie, jazie, słonecznice,
wzdręgi, bolenie, klenie, leszcze, płocie, pstrągi, cierniki, ukleje czy jazgarze. W
2009 roku we wrocławskich rzekach po 50 latach nieobecności pojawiły się także
trocie wędrowne.
Ssaki
Do najcenniejszych gatunków ssaków natomiast należą bóbr i wydra. Wrocław jest
miejscem występowania gatunków nietoperzy oraz największej koncentracji
borowca wielkiego na Nizinie Śląskiej. Łącznie występuje ok. 300 osobników tego
gatunku.
4B. Dotychczasowe realizacje
Udział obszarów prawnie chronionych wynosi 11,56% powierzchni całkowitej miasta,
a po planowanych zmianach w granicach obszarów Natura 2000, ich udział
wzrośnie do ok. 12,1% powierzchni. W ostatnich 10 latach dla ochrony
różnorodności biologicznej wyznaczane i zatwierdzane były kolejno – od 2009 r. do
2011 r. – obszary Natura 2000.
Ochrona
Za skuteczne dla zachowania różnorodności biologicznej uznać należy wyznaczenie
obszarów Natura 2000 oraz ustanowienie planów zadań ochronnych, co zapewnia
ochronę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków chronionych roślin, zwierząt i ich
siedlisk oraz pomników przyrody. W latach 2011–2014 wykonywane były prace
terenowe i przeprowadzone kompleksowe badania inwentaryzacyjne w obszarach
Natura 2000, aby zweryfikować przedmioty, dla których utworzono te obszary.
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Prowadzono badania uzupełniające stan wiedzy:
w obszarze Grądy Odrzańskie w zakresie stwierdzenia stanowisk gatunków
ptaków oraz w zakresie wyznaczenia miejsc występowania nieznanych dotąd
stanowisk kani czarnej i kani rudej;
w obszarze Grądy w Dolinie Odry w zakresie występowania gatunku
chrząszcza kreślinek nizinny; w 2012 r. wykonana została także
inwentaryzacja stanowisk bobra i wydry.
Systematycznie realizowane są działania, celem odbudowy gatunków chronionych,
m.in.:
przenoszenie z terenów zieleni zasiedlonych koziorogiem dęboszem i pachnicą
dębową – kłód drzew do lasu Rędzińskiego,
pozostawianie w lasach komunalnych drzew zasiedlonych gatunkami
chronionymi (np. pachnica, kozioróg),
pozostawianie drzew dziuplastych oraz kłód drzew zwalonych dla
optymalnych warunków rozwoju pożytecznych gatunków ptaków i nietoperzy.
W obszarze Natura 2000 Las Pilczycki wykoszono łąki selernicowe stanowiące
siedlisko dwóch motyli: modraszka nausitousa i modraszka telejusa. Wszystkie
obszary Natura 2000 oznakowane zostały tablicami urzędowymi.
Instrumentami zarządzania obszarami Natura 2000 jest także system ocen
oddziaływania na środowisko oraz planowanie ochrony Natura 2000. Ocena
oddziaływania inwestycji na środowisko obejmuje m.in. analizę wpływu na obszar
Natura 2000. Zapisy planów zadań ochronnych przewidują system monitoringu
przedmiotów ochrony obszarów – wskazują konkretne terminy i miejsca, które
winny być sprawdzone podczas obowiązywania planów, zgodnie z przyjętą
metodyką.

Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Strategii ZIT WrOF, dane RDOŚ we Wrocławiu,
stan aktualny na dzień 25.10.2013 r.

Przyroda i bioróżnorodność | 8

Tereny zielone
Wrocław stale powiększa tereny zielone, wprowadzając nowe, najczęściej rodzime
gatunki drzew, krzewów i roślinności zielnej. Od roku 2006 powierzchnia
parków i zieleńców została powiększona o 33,39 ha. Jednocześnie prowadzone są
działania zwiększające tereny leśne (2012–2016 łącznie zalesiono 80,75 ha).
Dla zwiększania bioróżnorodności wyodrębnione zostały dodatkowo inne obszary
jako cenne przyrodniczo i od kilku lat rozważa się ich objęcie ochroną:
rezerwat częściowy „Łąki na terenach wodonośnych”,
Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Widawy”,
Zespół
Przyrodniczo-Krajobrazowy
„Łąki
trzęślicowe
koło
terenów
wodonośnych”,
teren pól irygacyjnych,
27 lokalizacji (w programie zwiększenia lesistości miasta proponowane do
objęcia ochroną jako użytki ekologiczne)
Ochrona bioróżnorodności
Przeprowadzono prace termomodernizacyjne budynków zasiedlanych przez
gatunki ptaków, tj. jerzyki, jaskółki, pustułki, wróble, kopciuszki i kawki.
Prace prowadzi się poza okresem lęgowym, następnie zalecane jest
instalowanie budek lęgowych, jako działanie kompensujące utratę siedlisk
ptaków.
Wydana została również publikacja „Ptaki naszych miast, ich los zależy od
nas”, która porusza najważniejsze kwestie dotyczące najczęściej spotykanych
miejskich przedstawicieli chronionych gatunków ptaków.
Na rzecz ochrony ptaków kupiono i zamontowano: budki dla jerzyków (1000)
i budki lęgowe w parkach dla sikor modraszek, muchołówek, mazurka, kawki,
puszczyka, gągoła, tracza nurogęsi.
Dzikie zwierzęta wymagające okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia
ich do środowiska przyrodniczego, przewożone są do zorganizowanego w
Złotówku Ośrodka rehabilitacji zwierząt, w którym jest prowadzone leczenie
dzikich zwierząt.
Ochrona siedlisk realizowana jest również poprzez usuwanie gatunków
inwazyjnych i niepożądanych w składzie gatunkowym danego siedliska, np.:
usuwanie barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego.
Dla

ochrony

bioróżnorodności

istotne

jest

ograniczenie

inwestycji

w
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siedliskach
chronionych,
określone
przepisami
prawa
sankcjonowane w wydawanych decyzjach administracyjnych.

krajowego,

Poprawie stanu środowiska sprzyja ciągłe zwiększanie zasobów leśnych Wrocławia.
W 2006 r. opracowany został „Powiatowy program zwiększenia lesistości miasta
Wrocławia”, przyjęty do realizacji uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia.
Tabela 2. Zestawienie powierzchni zalesień w latach 2012–2016
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Gospodarka leśna
W lasach komunalnych prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna, tzn.
działania z zakresu leśnictwa prowadzone są tak, aby zachować trwałość lasów z ich
bogactwem biologicznym, zgodnością siedliskową, potencjałem regeneracyjnym i
żywotnością. Gospodarkę leśną prowadzi się zgodnie z aktualnymi Uproszczonymi
Planami Urządzenia Lasu oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami hodowli i ochrony
lasu. W celu zapobieżenia nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych
wprowadzane są ograniczenia wjazdu do lasów, szlabany, znaki zakazu wjazdu.
Pomniki przyrody
Corocznie monitorowany jest stan zdrowotny pomników przyrody i ustalane są
konieczne zabiegi pielęgnacyjne. W ramach nadzoru nad pomnikami zlecono
aktualizację obiektów przyrodniczych przedstawiających w formie graficznej
lokalizację wszystkich obiektów objętych ochroną w formie pomnika przyrody we
Wrocławiu.

Rysunek 2. Liczba pomników przyrody poddanych pielęgnacji w latach 2010–2015

Od 2001 roku prowadzimy badania gleby, w celu określenia jej pH oraz potrzeb
pokarmowych roślin. Wspierane są działania w zakresie zasad zintegrowanej
ochrony roślin w ramach zrównoważonego stosowania pestycydów w celu
zmniejszenia występowania organizmów szkodliwych oraz minimalizowania ich
negatywnego wpływu na rośliny uprawne.
Kampanie i projekty edukacyjne
System Informacji Przestrzennej – mapa przyrodnicza, jako graficzna
prezentacja, m.in. lokalizacji wybranych form ochrony przyrody, wydanych
zezwoleń na usuniecie zadrzewienia, nasadzeń kompensacyjnych, planu
wieloletniego nasadzeń oraz działań związanych z gospodarką drzewostanem.
Bioodkrywcy – projekt realizowany we wrocławskim
ZOO przez
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej. Objął w tym roku
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5000 uczniów w wieku 9–12 lat. Dzieci w terenie poznają zagadnienia
związane z bioróżnorodnością.
Odrarium – kompleks kilku przezroczystych zbiorników wodnych,
reprezentujących Odrę od jej źródeł, aż po jej dolny bieg wraz z naturalną
fauną i florą. Odwiedzający Wrocławskie ZOO oprócz egzotycznych zwierząt
mogą poznać bioróżnorodność lokalnego, „własnego” ekosystemu rzecznego.
„Szare na zielone” – program realizowany w szkołach od 2009 roku, aby
zagospodarować „szare” miejsca zielenią. Uczestnicy rozwijają swoją wiedzę
na temat bioróżnorodności. W ramach programu powstają, m.in. ogrody
sensoryczne, motylarnie, remizy dla ptaków itp.
„Ekocentrum Wrocław” – program prowadzony przez Fundację
EkoRozwoju, w tym realizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży, tzw. „Pakiet
edukacji przyrodniczej”. Corocznie w zajęciach bierze udział ok. 5000
uczestników.

Inne działania dla i ze społeczeństwem
Procedury administracyjne
W procedurze opracowywania projektów planów zadań ochronnych zapewniamy
mieszkańcom i organizacjom wnoszenie wniosków.
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Uzyskanie zezwolenia wymagane jest:
na usunięcie drzew lub krzewów, stanowiących ostoje różnorodności
biologicznej i schronienie dla licznych gatunków ptaków, nietoperzy i
owadów,
na działania, w wyniku których zniszczeniu ulec mogą miejsca lęgowe lub
siedliska gatunków objętych ochroną.
Dbałość o przyrodę i jej różnorodność realizowana jest również przez:
dystrybucję materiałów informacyjnych, m.in. „Leksykonu
Wrocławia” i „Obszary Natura 2000”,

zieleni

emisję programów o zasobach przyrody, we współpracy z lokalnymi
mediami (w tym cyklicznie programy edukacyjno-informacyjne pod tytułem
„Eko-Wrocław”),
projekty proprzyrodnicze, realizowane z budżetu miasta (np. budki lęgowe
dla ptaków, odtworzenia obszarów zieleni, skwerów i in.),
akcje sadzenia drzew wspólnie z mieszkańcami na terenie Parku Tysiąclecia
oraz działania edukacyjne: warsztaty terenowe, wymiana elektrośmieci na
sadzonki leśne, nauka sadzenia,
akcje utylizacji liści kasztanowca zwyczajnego, którą Wrocław cyklicznie od
2000 r. wspiera finansowo. Celem ochrony tego gatunku przed inwazyjnym
szkodnikiem – szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.
Ochrona bioróżnorodności podnosi również aspekt zdrowotny i zawodowy
mieszkańców miasta, które zostały uwzględnione w dokumencie Strategia „Wrocław
w perspektywie 2020 plus”:
program zwiększania lesistości Wrocławia,
program ochrony, wzbogacania i kształtowania terenów zieleni,
realizacje planów pn. „Zielone tętnice Wrocławia”,
program usuwania z miasta wyrobów zawierających azbest,
program dotacji do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne,
program rewitalizacji wysp odrzańskich.
Miasto czerpie wiedzę i doświadczenie od wrocławskich środowisk naukowych.
Kluczowe znaczenie ma tu partnerstwo z Uniwersytetem Przyrodniczym – także w
zakresie wspólnych rozwiązań dla zachowania i utrzymania bioróżnorodności.
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4C. Przyszłe plany

Obecnie opracowywany jest dokument pn. „Plan działań na rzecz ochrony
bioróżnorodności dla miasta Wrocławia”. Plan ten wykazuje dużą zbieżność
zapisów z dokumentami wyższych szczebli. Zasada zrównoważonego rozwoju
została uwzględniona w priorytetach oraz działaniach do nich przypisanych. Celem
dokumentu jest wspieranie realizacji unijnej strategii ochrony bioróżnorodności na
okres do 2020 r. i dłuższy. Długookresowym i jednocześnie nadrzędnym celem
Planu jest poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie jej
ochrony z rozwojem społeczno-gospodarczym miasta.

Zadania ujęte w Planie działań pozostaną w ścisłym powiązaniu z dokumentami
wyższego rzędu:
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CELE KRÓTKOOKRESOWE:
podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw społeczeństwa
związanych z włączaniem się do działań na rzecz różnorodności
biologicznej,
skuteczna egzekucja przepisów zakresie ochrony przyrody,
aktualizacja programu zwiększania lesistości.
CELE DŁUGOOKRESOWE:
rozwój ogólnodostępnego systemu informacji o zasobach przyrodniczych,
ochrona
różnorodności
biologicznej
poprzez
zrównoważone
gospodarowanie w rolnictwie,
wzmocnienie
różnorodności
biologicznej
poprzez
zrównoważone
gospodarowanie w leśnictwie,
określenie wpływu zmian klimatu na ekosystemy,
poznanie stanu różnorodności biologicznej, w celu skutecznego
zarządzania zasobami,
objęcie ochroną miejsc, obiektów, o wysokich walorach przyrodniczych.
Podejmowane działania na terenach rolniczych w granicach administracyjnych
miasta w szerokim zakresie są zbieżne z celami zawartymi w dyrektywie
pestycydowej. Przewiduje się także powierzenie jednostkom naukowym i in. prac
badawczych i terenowych do opracowania waloryzacji przyrodniczej i krajobrazowej
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Wrocławia. Taka waloryzacja wzbogaci istniejące zasoby danych przestrzennych i
umożliwi efektywniejsze zarządzanie zasobami przyrody. Ponadto planuje się rozwój
terenów zieleni przez wskazywanie nowych terenów pod nasadzenia i wykonywanie
planu nasadzeń.
Spodziewane efekty ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni
Wrocławiu (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Wrocławia z 2016 r.):

we

zachowanie jak największej liczby drzew,
zbilansowanie wszystkich usuwanych drzew na terenach będących własnością
miasta
rozwój terenów zielonych
wprowadzenie nowych gatunków drzew i krzewów o dużej wartości
przyrodniczej
stworzenie warunków siedliskowych dla zwierząt, w tym ptaków.
monitoring i standaryzacja gromadzonych informacji dotyczących zasobów
zieleni miasta, w tym nasadzeń i usunięć drzew.
CELE KRÓTKOOKRESOWE (wskazane w Zarządzeniu) to przede wszystkim:
ograniczenie liczby usuwanych drzew, dzięki weryfikacji możliwości ich
zachowania oraz zapewnienia jak najlepszych warunków siedliskowych w
trakcie trwania i po zakończeniu procesu inwestycyjnego
zwiększenie liczby drzew nasadzanych w mieście poprzez zaangażowanie
w dokonywanie
nasadzeń
wyrównujących
wszystkich
podmiotów
zarządzających w imieniu miasta terenami będącymi jej własnością.
W ramach zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru
Funkcjonalnego prowadzone są działania wspierania strategii rozwojowej Unii
Europejskiej „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Pomoc mają zostać objęte m.in.
działania zmierzające do poprawy stanu środowiska w obszarach, które wymagają
działań naprawczych lub inwestycji.
W dalszym ciągu prowadzone będą prace w wyodrębnionych obszarach Natura
2000 wg poniższego modelu zarządzania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Działania te obejmują m.in. realizację zapisów planów zadań ochronnych – są one
realizowane zarówno ze środków krajowych (budżet, Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu), jak i
europejskich (Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko). Do 2021 r. planowane jest opracowanie planów zadań ochronnych dla
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wszystkich obszarów Natura 2000 z terenu Dolnego Śląska.

Mając na uwadze ochronę przyrody, zachowanie i przywracanie właściwych
warunków sprzyjających siedliskom, ostojom i gatunkom planowany jest szereg
projektów do realizacji wraz z zaplanowaniem odpowiednio środków finansowych na
ich wykonanie, tj:
zagospodarowanie przestrzeni publicznych historycznego osiedla WuWA we
Wrocławiu (powierzchnia obszaru: ok. 2,3 ha, koszt prac budowlanych ok.
1,65 mln euro, w tym koszt prac związanych z zielenią ok. 410 tys. euro);
jedna
z
sześciu
wystaw
architektonicznych
opracowanych
przez
najwybitniejszych architektów z lat 30 ubiegłego wieku
zagospodarowanie przestrzeni publicznych między mostami Oławskim i
Rakowieckim- nabrzeża Oławy (powierzchnia obszaru: ok. 2,9 ha, koszt prac
budowlanych (szacowany) ok. 1,9 mln euro, w tym koszt prac związanych z
zielenią ok. (szacowany) ok. 450 tys. euro)
realizacja projektu zagospodarowania części terenu Parku Szczytnickiego,
celem zachowania oraz poprawy stanu siedlisk rzadkich i chronionych
zwierząt, owadów i nietoperzy. Zamontowane zostaną obiekty stanowiące
zastępcze siedlisko dla wielu gatunków rzadkich i chronionych zwierząt, w
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tym dla występujących na terenie Grądów Odrzańskich chronionych gatunków
(koszt przedsięwzięcia ogółem 1.000.000 euro).

W zakresie finansowania na bieżącą ochronę przyrody obejmującą
konserwację lasów komunalnych zaplanowano na 2017 r. środki w kwocie
450 000 euro.
Na ochronę i rozwój spójnego systemu terenów zieleni miejskiej,
z uwzględnieniem wartości przyrodniczych i kulturowych, 2 442 500 euro.
Na bieżącą konserwację terenów zieleni przyulicznej, pasów drogowych, pętli
tramwajowych i rezerw komunikacyjnych – 1 345 000 euro. Nasadzenia
drzew i krzewów oraz ukwiecenia terenów zieleni miejskiej to 125 000 euro.
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4D. Odniesienia
„Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia”:
http://gis.um.wroc.pl/imap/?gpmap=gpDecyzjeWSR
Link do Mapy Przyrodniczej System Informacji Przestrzennej:
http://geoportal.wroclaw.pl/www/mapa-przyrodnicza.shtml
Link do Informatora „Środowisko Wrocławia”:
http://www.wroclaw.pl/srodowisko/informator/
Link do Poradnika dotyczącego zwalczania barszczy kaukaskich:
http://www.wroclaw.pl/srodowisko/zwalczanie-barszczu-sosnowskiego-i-barszczu
mantegazziego-olbrzymiego>
„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT WrOF”:
https://zitwrof.pl/wpcontent/uploads/2016/03/Prognoza_Strategia_ZIT_WrOF_11_04_2014.pdf
Strategia „Wrocław w perspektywie 2020 plus””
http://www.wroclaw.pl/biznes/files/dokumenty/1250/strategia-Wroclaw2020-pl.pdf
Linki do planów zadań ochronnych:
plan zadań ochronnych dla obszaru Dolina Widawy
http://wroclaw.rdos.gov.pl/plh020036-dolina-widawy
plan zadań ochronnych dla obszaru Grądy w Dolinie Odry
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http://wroclaw.rdos.gov.pl/plh020017-grady-w-dolinie-odry
plan zadań ochronnych dla obszaru Las Pilczycki
http://wroclaw.rdos.gov.pl/plh020069-las-pilczycki
plan zadań ochronnych dla obszaru Grądy Odrzańskie
http://wroclaw.rdos.gov.pl/plb020002-grady-odrzanskie
Link do ulotki RDOŚ „Ptaki naszych miast, ich los zależy od nas”:
http://wroclaw.rdos.gov.pl/ptaki-naszych-miast-ich-los-zalezy-od-nas
Link do Wrocławskich pomników przyrody:
http://www.wroclaw.pl/srodowisko/pomniki-przyrody
Linki do wrocławskich rewitalizacji:
http://www.w-r.com.pl/
Linki do WBO projekty:
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/projekty-2016
Link do aktów prawnych dotyczących sieci Natura 2000:
http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-2
Dane Państwowego monitoringu Środowiska – Program Państwowego Monitoringu
Środowiska:
http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms
Ptaki:
http://wroclaw.rdos.gov.pl/ptaki-naszych-miast-ich-los-zalezy-od-nas
Leksykon Zieleni Wrocławia:
http://vianova.com.pl/content/view/782/14/
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5. Jakość powietrza otoczenia
5A. Obecna sytuacja

Główne czynniki warunkujące jakość powietrza w mieście:
położenie miasta w dolinie Odry oraz układ zabudowy, ze względu na
słabsze przewietrzanie oraz występowanie mgieł
emisja z lokalnych kotłowni i palenisk domowych, wyposażonych
w przestarzałe urządzenia, zlokalizowanych często w centralnych, gęsto
zabudowanych obszarach miast, gdzie w starych, złej jakości urządzeniach
spala się paliwa stałe. Ze względu na koszty, często spalane są gorsze
rodzaje węgla kamiennego, a także odpady.
emisja związana z ruchem samochodowym
występowanie tzw. miejskiej wyspy ciepła. Jest to zjawisko obserwowane
w miastach o liczbie ludności przekraczającej kilkaset tysięcy, głównie
w strefie klimatu umiarkowanego. Uśrednione do roku natężenie miejskiej
wyspy ciepła w centrum Wrocławia wynosi 1°C.
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Ocena jakości powietrza na terenie Wrocławia w 2015 r., w ramach
prowadzonego dolnośląskiego monitoringu (monitoring państwowy) jakości
środowiska wykazała:
niski poziom zanieczyszczenia powietrza: dwutlenkiem siarki (do 30%
normy), benzenem (20% normy), tlenkiem węgla (do 45% normy),
metalami ciężkimi (ołów: 5% normy, arsen: 50% normy, kadm: 15%
normy, nikiel 7% normy) – poniżej poziomów dopuszczalnych
i docelowych,
wysoki
poziom
dwutlenku
azotu
rejestrowany
przez
stację
„komunikacyjną"
–
przekroczenie
dopuszczalnego
poziomu
średniorocznego NO2 (134% normy rocznej),
wysoki poziom ozonu w lecie – przekroczenia poziomu informowania
społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomów alarmowych,
znacznie wyższy poziom zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym
niż po nim, szczególnie w przypadku wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (WWA) – znaczący wpływ źródeł grzewczych na jakość
powietrza,
wysoki poziom zapylenia powietrza – ponadnormatywne wartości stężeń
średniodobowych pyłu zawieszonego PM10, ze zwiększoną częstością
przekroczeń w sezonie grzewczym oraz ponadnormatywne stężenie
średnioroczne pyłu zawieszonego PM2,5 (116% normy rocznej na stacji
„komunikacyjnej"),
wysoki poziom wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
w powietrzu - przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu (400%
normy rocznej),
Główne przyczyny przekroczeń norm zanieczyszczeń w powietrzu:
dwutlenek azotu: emisja związana z ruchem samochodowym,
pył zawieszony PM10, PM2,5: emisja z lokalnych kotłowni i palenisk
domowych wyposażonych w niskie emitory oraz transport samochodowy,
benzo(a)piren: emisja z lokalnych
wyposażonych w niskie emitory,

kotłowni

i

palenisk

domowych

ozon: jest produktem reakcji fotochemicznych (inicjowanych poprzez
oddziaływanie
światła
słonecznego)
z
udziałem
zanieczyszczeń
emitowanych do powietrza.
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Działania poprawiające jakość powietrza:
W celu poprawy jakości powietrza w regionie podejmowanych jest wiele
działań proekologicznych w zakładach przemysłowych:
związane
z
modernizacją
odnawialnymi źródłami energii,

instalacji

oczyszczania

spalin,

inwestycjami mającymi na celu zmniejszenie zużycia energii
modernizacjami
linii
technologicznych,
mającymi
zmniejszenie niezorganizowanej emisji do powietrza.

na

celu

W skali regionalnej i lokalnej istotne znaczenie ma realizacja zadań,
ograniczająca emisję ze źródeł komunikacyjnych (np. rozwój transportu
szynowego) oraz „niskiej emisji” z sektora komunalno-mieszkaniowego
(np. wymiana pieców).
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W
celu
zmniejszania
uciążliwości
środowiskowych
związanych
z transportem drogowym w większości gmin województwa prowadzone
były prace polegające m.in. na przebudowie i remontach odcinków
dróg, przebudowie miejsc szczególnie niebezpiecznych dla ruchu oraz
budowie obwodnic Wrocławia.
Ograniczanie
„emisji
niskiej”
realizowane
było
m.in.
przez
termomodernizacje budynków użyteczności publicznej (szkół,
przedszkoli), podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej oraz wymianę
systemów grzewczych.

Poprawa jakości powietrza w mieście:
Duże znaczenie w poprawie jakości powietrza mają tereny zielone, które
łącznie zajmują ok. 58,5% powierzchni miasta. Ważnym elementem zieleni
miejskiej są parki (45). We Wrocławiu lasy stanowią powierzchnię ok. 7,5 %
obszaru miasta. Zgodnie z założeniami „Powiatowego programu zwiększenia
lesistości miasta Wrocławia” planuje się zwiększenie lesistości do 11%.
Niebagatelne znaczenie ma jednak przed wszystkim świadomość społeczna, która
wzrasta dzięki kampaniom informacyjnym, a także konkretnym programom
takim jak „KAWKA” (opisany w 5 B).
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5B. Dotychczasowe realizacje
Plan zarządzania jakością powietrza realizowany jest głównie poprzez zapisy
w aktualnie obowiązujących uchwałach, którymi są:
uchwała nr XVIII/345/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26.11.2015 r.
w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Wrocławia”,
uchwała Nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 25 lutego 2014 r.,
poz. 985) w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla
województwa dolnośląskiego.
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Ponadto Wrocław planuje powołanie do grudnia 2017 r. Asystenta Mieszkańca.
W efekcie tego projektu powstanie platforma, w której możliwe będzie uzyskanie
informacji dotyczących najistotniejszych dziedzin życia wrocławian. Dostęp do
platformy będzie możliwy poprzez różne kanały, tj. za pomocą strony www,
aplikacji, tablic multimedialnych.
Na podstawie zdiagnozowanych aktualnych potrzeb mieszkańców platforma
będzie zawierała m.in. informacje dotyczące jakości powietrza – przeniesiony
zostanie portal dotyczący środowiska i znajdujący się obecnie w Internecie do
aplikacji i na ekrany dotykowe; portal informuje m.in. o jakości powietrza, ale
również o innych aspektach środowiskowych.
Najskuteczniejszymi środkami, wpływającymi na redukcję emisji pyłu
zawieszonego PM10 i PM2,5 była wymiana systemów grzewczych oraz
podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej. Działania wpływające na redukcję
emisji NO2 , to głównie inwestycje związane z poprawą komunikacji miejskiej.
Szacunkowa wysokość całkowita kosztów w 2015 r. wyniosła:
obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego – 4 mln euro, w tym
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu2,2 mln euro;
podłączenie do sieci ciepłowniczej – 250 000 euro;
budowa, modernizacja i remonty dróg – 900 000 euro;
czyszczenie ulic – 3,3 mln euro;
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rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego – 76 111 000 zł,
w tym dofinansowanie z UE – 15 mln euro;
realizacja projektu zintegrowanego systemu transportu szynowego – 45
mln euro (wartość całego projektu), w tym wielkość dofinansowania – 25
mln euro;
rozbudowa systemu Park & Ride – 220 000 euro;
edukacja ekologiczna – 70 000 euro, w tym wielkość dofinansowania
(Climate-KIC, Środki unijne w ramach prog. Erasmus+) – 60 000 euro;
zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miasta – 400 000 euro.
5C. Przyszłe plany
Kontynuację wszelkich działań przyjętych w programie ochrony powietrza
w aglomeracji wrocławskiej podzieliliśmy na trzy etapy:

CELE DŁUGOTERMINOWE:
OBNIŻENIE EMISJI Z OGRZEWANIA INDYWIDUALNEGO przez podłączenie
do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymiana na ogrzewanie nisko- lub
bezemisyjne (gazowe, elektryczne) mieszkań ogrzewanych indywidualnie
(głównie piecami węglowymi) w zabudowie wielorodzinnej oraz
jednorodzinnej zlokalizowanych w obszarach przekroczeń miasta.
PODŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ
przez systematyczne
podłączanie do sieci ciepłowniczej zakładów przemysłowych, spółek
miejskich i budynków użyteczności publicznej (wymiana
ogrzewania
węglowego) w rejonie gdzie sieć ciepłownicza istnieje.
WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MIASTA, czyli systematyczna
wymiana starych, niesprawnych kotłów, w których spalane jest paliwo
stałe (węgiel) na nowoczesne kotły wysokiej sprawności (gazowe,
elektryczne, pompy ciepła) lub włączanie budynków do istniejących sieci
ciepłowniczych oraz termomodernizacja budynków, w których dokonano
wymiany źródła ciepła w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej.
BUDOWA, MODERNIZACJA I REMONTY DRÓG, szczególnie likwidacja
nawierzchni nieutwardzonych, gruntowych.
ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ZIELENI W PRZESTRZENI MIASTA szczególnie
poprzez: wprowadzanie nowych obszarów zieleni wzdłuż szlaków
komunikacyjnych, nasadzenia krzewów na istniejących skwerach,
zieleńcach.
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ZAPISY W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO przez
stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie stężeń
dwutlenku azotu oraz pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i B(a)P,
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących,
np.
układu
zabudowy
zapewniającego
przewietrzanie
miasta,
wprowadzania
zieleni
izolacyjnej
(szczególnie
wzdłuż
ciągów
komunikacyjnych), zagospodarowania przestrzeni publicznej, reorganizacji
układu komunikacyjnego oraz wprowadzeniu stref zamkniętych dla ruchu
samochodowego w ścisłym centrum miasta. Konieczności budowy ścieżek
rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż nowo budowanych
dróg.
CELE ŚREDNIOTERMINOWE:
ROZWÓJ I MODERNIZACJA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO przez:
rozbudowę systemu wspólnego ticketingu dla mieszkańców
Wrocławia i aglomeracji (szczególnie dla przejazdów wielorazowych
– bilety miesięczne, semestralne),
rozbudowę i zwiększenie udziału ekologicznego transportu
publicznego,
wprowadzenie niskoemisyjnych paliw i technologii,
modernizację infrastruktury transportu publicznego (system
tramwajowy i kolejowy),
budowę nowych i modernizację istniejących węzłów przesiadkowych.
REALIZACJA PROJEKTU ZINTEGROWANEGO
SZYNOWEGO, którego zakres obejmuje:

SYSTEMU

TRANSPORTU

transport kolejowy, tj. nowy system przewozów aglomeracyjnych
zwany Wrocławską Koleją Aglomeracyjną,
tramwajowy, przewidziany w dwóch standardach: nowego środka
komunikacji tj. Tramwaju Plus oraz połączeń o podwyższonym
standardzie zwanych liniami średnicowymi.
ROZBUDOWA SYSTEMU PARK & RIDE,
czyli organizacja systemu
bezpiecznych parkingów na obrzeżach miasta, w pobliżu węzłów
komunikacji zbiorowej.
EDUKACJA
EKOLOGICZNA,
akcje
informacyjne,
społeczeństwo o korzyściach jakie niesie dla środowiska:

uświadamiające

korzystanie z publicznego transportu,
rezygnacja ze spalania odpadów w paleniskach domowych,
podłączenie do scentralizowanych źródeł ciepła,
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termomodernizacja,
promocja nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła.
CELE KRÓTKOTERMINOWE:
CZYSZCZENIE ULIC o największym natężeniu ruchu pojazdów w mieście,
ulic o małym natężeniu ruchu pojazdów po okresie zimowym.
MONITORING INWESTYCJI BUDOWLANYCH POD KĄTEM OGRANICZENIA
NIEZORGANIZOWANEJ EMISJI PYŁU przez:
kontrole czystości kół w pojazdach wyjeżdżających z placów budów,
kontrole czystości ulic przy wyjazdach z placów budów,
kontrole zabezpieczeń przeciwko pyleniu i roznoszeniu odpadów (np.
styropianu) z terenu budów oraz w trakcie przewożenia materiałów
sypkich.

5D. Odniesienia
Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
https://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_05/95934856148d5ce4cbd5c0338aafff11.
pdf
Publikacje WIOŚ we Wrocławiu
http://www.wroclaw.pios.gov.pl/
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Wrocławia
http://www.wroclaw.pl/srodowisko/plan-gospodarki-niskoemisyjnej
Ograniczanie niskiej emisji z indywidualnego ogrzewania węglowego na terenie
Wrocławia w latach 2016–2020
http://www.wroclaw.pl/files/urzad/PREZENTACJA - SMOG - MAJ 2016.pdf
Program KAWKA
http://www.wroclaw.pl/srodowisko/kawka
System monitoringu jakości powietrza
http://air.wroclaw.pios.gov.pl/
Wystąpienie Prezydenta Wrocławia z dnia 21.01.2016 r.
http://www.wroclaw.pl/srodowisko/prezydent-wroclawia-apeluje-do-marszalkao-dzialania-antysmogowe
Wystąpienie Prezydenta Wrocławia z dnia 03.02.2016 r.
http://www.wroclaw.pl/srodowisko/prezydent-pisze-do-ministra
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Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. jakości powietrza
w województwie dolnośląskim
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument_druk.php?iddok=33389&idmp=0&r=
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6. Jakość środowiska akustycznego

6A. Obecna sytuacja
Najważniejsze to fakt rozwoju promienistego wokół zabytkowego centrum, które
w odróżnieniu od wielu metropolii zachowuje w dominującej części swój
mieszkalny charakter. Wrocław jest jednocześnie miastem tranzytowym oraz
otoczonym suburbiami, generującymi znaczny promienisty ruch osobowy.
Kluczowymi źródłami hałasu jest transport samochodowy oraz tramwajowy.
By zmniejszyć zarówno hałas, jak i zanieczyszczenie powietrza, podjęto szereg
decyzji organizacyjnych dla ruchu śródmiejskiego:
prowadzenie ograniczonych stref ruchu, prędkości, priorytetu dla
transportu publicznego, system P&R dla ruchu z okolic Wrocławia.
Jednoczenie w dwóch kluczowych obszarach zainwestowano znaczne
środki (z pomocą środków europejskich).
dla wyprowadzenia tranzytu na obwodnicę autostradową połączoną
z drastycznymi ograniczeniami ruchu ciężarówek w i w bliskości centrum.
w znacznej części wymieniono na nowe tramwaje, stanowiące dominujący
środek transportu oraz prowadzona jest wymiana torowisk.
Mimo zwiększenia ruchu netto, obniżony został poziom hałasu co widać
w poniższych tabelach.
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Tabela 1. Mapa akustyczna Wrocławia 2013
HAŁAS DROGOWY

HAŁAS KOLEJOWY

HAŁAS TRAMWAJOWY
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HAŁAS POPRZEMYSŁOWY

HAŁAS LOTNICZY

* dla LN powyżej 45 dB brak informacji

Wrocław przystąpił do opracowania nowej mapy akustycznej, w której zostaną
wyznaczone przewidywane obszary ciszy. Zgodnie z przepisami prawa,
(dyrektywa 2002/49/WE, ustawa z 27.04. 2001 r. Prawo ochrony środowiska),
określone na podstawie sporządzonej mapy akustycznej potencjalne obszary
ciszy zostaną zaproponowane Radzie Miejskiej Wrocławia.
Pierwsze opracowanie mapy akustycznej potwierdziło, że główną przyczyną
występowania uciążliwych warunków akustycznych we Wrocławiu jest hałas
powodowany ruchem komunikacyjnym. Poniższe zestawienia, opracowane na
podstawie wyników MAW z 2013 r., prezentują liczbę zagrożonych mieszkańców,
w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, tj.: do 5 dB, 510 dB, 10-15 dB, 15-20 dB i powyżej 20 dB, w odniesieniu do poszczególnych
źródeł hałasu.
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Na podstawie analizy wyników MAW z 2008 r. oraz MAW z 2013 r. w zakresie
hałasu drogowego zaobserwowano następujące tendencje zmian klimatu
akustycznego Wrocławia:
Tabela 2. Szacunkowa liczba osób narażonych na hałas drogowy (wskaźnik ldwn (den))

Porównując zestawienia liczby ludności narażonej na długookresowy poziom
hałasu LDWN (den) większy niż 55 dB, wyznaczone na podstawie MAW z 2008 r. oraz
z 2013 r. stwierdzono, że w przypadku oddziaływania hałasu drogowego nastąpił
wzrost liczby ludności o 2,6 punktu procentowego.
Wzrost liczby osób narażonych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN (den)
zaobserwowano dla przedziałów 55-60 dB i 60-65 dB. Natomiast w przedziałach
65-70 dB 70-75 dB i powyżej 75 dB zaobserwowano spadek liczby osób
narażonych na hałas drogowy. Nastąpiło więc zmniejszenie liczby ludności
narażonej na oddziaływanie najwyższych poziomów hałasu.
Wzrost liczby ludności narażonej na hałas w przedziale od 55 dB do 65 dB
spowodowany został m.in. 15% wzrostem liczby pojazdów od roku 2008. W
przypadku wskaźnika LN w przedziałach 60-65 dB, 65-70 dB, 70-75 dB,
i >75 dB zaobserwowano spadek.
Tabela 3. Szacunkowa liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN
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We Wrocławiu szczególną ochroną objęty jest obszar centrum Wrocławia ze
względu na jego wyjątkowy i cenny charakter historyczny i kulturowy. Przyjęte
uregulowania prawne (uchwała Rady Miejskiej z 10.04.2014 r. w sprawie
utworzenia Parku kulturowego „Stare Miasto”) zakłada ochronę krajobrazu
kulturowego parku oraz uporządkowanie przestrzeni. W uchwale specjalną
ochroną objęto klimat akustyczny tej części miasta, wprowadzając całkowity
zakaz stosowania urządzeń nagłaśniających zarówno na zewnątrz budynku,
jak i po wewnętrznej stronie okien i witryn. Cały obszar wrocławskiego Parku
kulturowego jest wpisany do rejestru zabytków.
6B. Dotychczasowe realizacje
Wpływ na stan klimatu akustycznego na danym obszarze miasta ma realizacja
rozwiązań, których celem jest redukcja poziomu hałasu z danego typu źródła.
W perspektywie długoterminowej istotnego znaczenia nabierają działania
o charakterze globalnym, a ich efekty w zakresie poprawy klimatu akustycznego
można zauważyć w perspektywie kilku lub nawet kilkunastu lat.
Powyższe rozwiązania dotyczą głównie planowania przestrzennego pozwalającego
na uniknięcie szeregu konfliktów akustycznych. Dzieje się to już na etapie
projektowania inwestycji, polityki transportowej, nastawionej głównie na
odciążenie miast od ruchu tranzytowego dzięki systemom obwodnic, poprawy
jakości komunikacji zbiorowej, budowy ścieżek rowerowych, rozbudowy systemu
rowerów miejskich oraz edukacji ekologicznej.
W przypadku Wrocławia, układ komunikacyjny miasta uległ znacznym
przeobrażeniom w ciągu ostatnich 10 lat. Modernizacje dróg i skrzyżowań,
poprawiające płynność ruchu na głównych arteriach komunikacyjnych oraz sama
rozbudowa układu komunikacyjnego (np. realizacja Autostradowej Obwodnicy
Wrocławia, dwóch odcinków Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, północnego
odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia) spowodowały istotne zmiany
zarówno w natężeniu, jak i strukturze ruchu.
Do głównych metod redukcji hałasu drogowego zaliczamy:
metody redukcji hałasu „u źródła”, tj. zmniejszenie prędkości ruchu,
zmniejszenie natężenia ruchu,
zastosowanie cichych nawierzchni drogowych.
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Stosuje się także redukcję hałasu „na drodze propagacji”, tj.:
zmiany organizacji ruchu,
zmiany tradycyjnych skrzyżowań na
okrężnym,
szykany drogowe, w tym:
progi spowalniające,
wyniesione skrzyżowania,
przewężenia jezdni,
wysepki
oraz ekrany akustyczne i półtunele.

skrzyżowania

o

ruchu

W sytuacji, gdy zastosowanie wszystkich dostępnych środków redukcji hałasu
okaże się niewystarczające lub niemożliwe do zastosowania, dopuszcza się
wymianę stolarki okiennej w budynkach narażonych na ponadnormatywny
hałas.
Przeprowadzone studia oraz wstępne obliczenia wykonane w Programie
wskazują, że zastosowanie w warunkach miejskich nawierzchni wyciszonej może
skutkować efektem 2–3 dB wyciszenia. Ponadto zastosowanie ograniczenia
prędkości do poziomu 50–60 km/h (z wyjątkiem dróg głównych ruchu
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przyspieszonego) skutkuje efektem 2-3 dB wyciszenia. Porównując opracowane
w 2008 r. i 2013 r. mapy emisyjne hałasu, zauważa się wyraźnie niższe zasięgi
hałasu na odcinku, na którym zrealizowano ekrany akustyczne oraz dla odcinków
na których przeprowadzono modernizacje nawierzchni.
Wśród podstawowych metod redukcji hałasu szynowego (tramwajowego i
kolejowego) wyróżnia się:
modernizację torowisk,
szlifowanie (frezowanie) szyn,
ekrany akustyczne,
utrzymywanie taboru w dobrym stanie technicznym (wymiana taboru),
stosowanie smarownic torowych
Od 2009 r. zrealizowano szereg inwestycji zmniejszających hałas w mieście,
m.in.
budowa ekranów 1,3 mln euro
poprawa torowisk 17,5 mln euro
wyciszanie nawierzchni 12,7 mln euro
Tabela 1. Koszty działań prowadzonych w celu ograniczenia ponadnormatywnego hałasu na terenie
miasta

* - brak możliwości wydzielenia kosztów jednostkowych z całkowitych kosztów danej inwestycji

W ramach aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
miasta Wrocławia z 2013 r. przyjęto następujące sposoby rozwiązywania
problemów akustycznych:

Jakość środowiska akustycznego | 8

w harmonogramie zadań krótkookresowych oraz średniookresowych
opisano szczegółowo przedsięwzięcia naprawcze wraz z oceną ich
skuteczności oraz kosztowności;
w zadaniach długookresowych sprecyzowano najistotniejsze kierunki
działań perspektywicznych, prowadzących do obniżenia hałasu wzdłuż
analizowanych dróg, z uwagi jednak na odległą perspektywę oraz
długofalowość działania niemożliwe było doprecyzowanie parametrów
technicznych oraz kosztów poszczególnych działań.
Doprecyzowanie parametrów technicznych i ekonomicznych proponowanych
rozwiązań przebiega w sposób ciągły, w ramach przewidywanych korekt
i weryfikacji Programu, co wynika z przepisów prawnych (sporządzanie map
akustycznych i weryfikacja programów ochrony środowiska przed hałasem
przewidywana jest w cyklu 5-letnim).
Mając na uwadze istotny wkład mieszkańców w kształtowanie klimatu
akustycznego w mieście, już na etapie pomiarów hałasu przeprowadzanych na
potrzeby mapy akustycznej, uwzględnia się skargi mieszkańców dotyczące
uciążliwego hałasu. Ponadto projekt Programu ochrony środowiska przed
hałasem konsultowany jest z mieszkańcami Wrocławia. Analiza dotycząca
aktualnego stanu środowiska akustycznego w mieście oraz skuteczności
zastosowanych
metod
redukcji
hałasu
określonych
w
Programie
z 2013 r. zostanie przedstawiona w jego kolejnej aktualizacji w 2018 r.,
opracowanej na podstawie MAW z 2017 r.
W uchwalonym Programie opracowano harmonogram zadań naprawczych krótkoi średniookresowych redukcji hałasu drogowego, tramwajowego i kolejowego.
Hałas drogowy
Do realizacji celów krótkookresowych (do 2018 r.) wytypowano 7 obszarów.
Przewidywany łączny koszt realizacji celów krótkookresowych wyniesie ok. 150
mln euro. Do realizacji celów średniookresowych wybrano 13 obszarów.
Przewidywany łączny koszt realizacji celów krótkookresowych wyniesie ok. 149
mln euro.
Hałas tramwajowy
Do realizacji celów krótkookresowych (do 2018 r.) wytypowano 11 obszarów.
Przewidywany łączny koszt realizacji celów krótkookresowych wyniesie ok. 11,4
mln zł. Do realizacji celów średniookresowych wybrano jeden obszar.
Przewidywany łączny koszt realizacji celów krótkookresowych wyniesie ok. 700
000 euro.
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Hałas kolejowy
Do realizacji celów krótkookresowych (do 2018 r.) wytypowano 2 obszary.
Przewidywany łączny koszt realizacji celów krótkookresowych wyniesie ok. 68,5
mln zł. Do realizacji celów średniookresowych wybrano 10 obszarów.
Przewidywany łączny koszt realizacji celów krótkookresowych wyniesie ok. 20
mln euro.
Monitorowanie stanu realizacji wyznaczonych zadań przeprowadzane jest co
roku, za dany rok kalendarzowy. Wskaźniki realizacji zadań na dzień
31.12.2015 r. są następujące:
realizacja zadań naprawczych hałasu drogowego wynosi 59,2 %
realizacja zadań naprawczych hałasu tramwajowego wynosi 59,1 %
realizacja zadań naprawczych hałasu kolejowego wynosi 35,0 %
6C. Przyszłe plany
CELE STRATEGICZNE
Celem strategicznym Programu ochrony środowiska przed hałasem jest
permanentne obniżenie poziomu hałasu w środowisku do wartości
dopuszczalnych (w szczególności na terenach wrażliwych), przy wykorzystaniu
wskaźników długookresowej oceny hałasu – LDWN oraz LN.
CELE OPERACYJNE
W poniższych tabelach przedstawiono kryteria potrzeb w dziedzinie ograniczania
hałasu w mieście wraz z określeniem zalecanego terminu ich realizacji, przy
uwzględnieniu możliwości finansowania określonego działania.
Tabela 1. Cele operacyjne
HAŁAS DROGOWY

HAŁAS TRAMWAJOWY
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HAŁAS KOLEJOWY

Wskaźnik M – wyznaczany na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002r., w
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony przed hałasem wartość
wskaźnika M, obliczany wg wzoru:
M = 0,1m(100,1∆L −1)
gdzie: m - oznacza liczbę mieszkańców na obszarze, na którym wartość dopuszczalna jest przekroczona o ∆L
decybeli.

Podstawowym kryterium typowania kolejności realizacji zadań był wskaźnik M,
łączący w sobie wielkość przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu
dźwięku oraz liczbę narażonych osób. Na potrzeby programu wyznaczono sumę
wskaźnika M. Ponadto pod uwagę wzięto możliwość finansowania poszczególnych
działań, wynikającą z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Wrocławia na lata
2013–2017.
CELE KRÓTKOOKRESOWE
Cele krótkookresowe w niniejszym Programie zostały ściśle skorelowane
z zapisami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Wrocławia na lata 2013–
2017 oraz planami miasta w zakresie rozwoju układu komunikacyjnego.
Uwzględniając zapisy WPI, dopuszcza się możliwość realizacji poszczególnych
celów rozłożonych w czasie, przy czym działania średnio- oraz długookresowe
będą podlegać weryfikacji podczas następnej edycji Programu. Sporządzony
projekt Programu został poddany konsultacjom społecznym, umożliwiając
mieszkańcom udział w opracowaniu dokumentu.
W celu określenia prognozowanych zmian klimatu akustycznego na terenie
Wrocławia po wykonaniu planowanych zamierzeń inwestycyjnych, w poniższych
tabelach zestawiono liczbę osób narażonych na hałas w odniesieniu do
poszczególnych przedziałów wartości (dB).
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Tabela 2. Zestawienie liczby ludności narażonej na hałas drogowy określany wskaźnikiem LDWN
przed oraz po realizacji Wschodniej Obwodnicy Wrocławia oraz Obwodnicy Leśnicy

Tabela 3. Zestawienie liczby ludności narażonej na hałas drogowy określany wskaźnikiem LN przed
oraz po realizacji Wschodniej Obwodnicy Wrocławia oraz Obwodnicy Leśnicy.

6D. Odniesienia
Aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Wrocławia
opracowana została w oparciu o szereg materiałów, dokumentów i publikacji,
określających zasady i uwarunkowania zrównoważonej polityki kształtowania
klimatu akustycznego:
Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016,
Warszawa 2008
https://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_11/8183a2c86f4d7e2cdf8c3572bdba0bc6.
pdf
Strategia Rozwoju Kraju 2020, Warszawa 2012
https://www.mr.gov.pl/media/3336/Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesności, Warszawa 2012
https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030RM.pdf
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
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https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanierozwojem-kraju/koncepcja-przestrzennego-zagospodarowania-kraju/
Aktualizacja Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,10129,dstr,1,txt,aktualizacja
Strategia – Wrocław w perspektywie 2020 plus
http://www.wroclaw.pl/biznes/files/dokumenty/1250/strategia-Wroclaw2020pl.pdf
Wrocławska polityka mobilności, Wrocław 2012/2013
http://bip.um.wroc.pl/attachments/download/13326
Polityka rowerowa Wrocławia
http://bip.um.wroc.pl/artykul/631/22376/polityka-rowerowa-wroclawi
Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012–2015 z
perspektywą na lata 2016–2019
http://iwroclaw.pl/wps/wcm/connect/3651b61e-6df5-4582-9e38b3620622619b/program_ochrony_srodowiska_dla_miasta_Wroclawia_na_lata_2
012_2015.pdf?MOD=AJPERES
Wieloletni Plan Inwestycyjny Wrocławia na lata 2013–2017
http://bip.um.wroc.pl/artykul/326/8558/wieloletni-plan-inwestycyjny-na-lata2013-2017
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7. Generowanie i zarządzanie odpadami

7A. Obecna sytuacja

System gospodarki odpadami we Wrocławiu bazuje na:
przepisach prawa unijnego i krajowego
postanowieniach zawartych w programach i planach przyjętych na
poziomie krajowym i wojewódzkim:
Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 (uchwalony przez Radę
Ministrów w 2016 r.),
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Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów (przyjęty
przez Radę Ministrów w 2014 r.) oraz Wojewódzki Plan
Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012
(przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 2012
r.).
Kluczowymi wymaganiami UE w zakresie gospodarki odpadami, które są ujęte
w krajowych programach i planach, jest ograniczenie ilości odpadów
biodegradowalnych kierowanych na składowiska, a także osiągnięcie określonych
przez UE poziomów odzysku i recyklingu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, Wrocław przejął w 2013 r.
obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych. Miasto jest podzielone na cztery sektory, w których
odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zajmują się przedsiębiorcy wybrani w
przetargu.
Selektywne zbieranie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach
obejmuje:
papier i tekturę,
tworzywa sztuczne,
metale i opakowania wielomateriałowe,
szkło,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
baterie i akumulatory,
odpady budowlane i rozbiórkowe,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady zielone,
zużyte opony,
przeterminowane leki i chemikalia,
termometry rtęciowe,
odzież i tekstylia.
Obecny model gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu funkcjonuje
w oparciu o dwa warianty – odbieranie odpadów „u źródła” oraz zbieranie
„w gniazdach”. Odbiór odbywa się we wszystkie nieruchomości, na których są
wytwarzane odpady komunalne. Wszystkie selektywnie zbierane odpady
mieszkańcy mogą przekazywać do zorganizowanych przez Miasto Punktów
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Wrocław od 2012 r. realizuje program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest, którego celem jest organizowanie i dofinansowanie tego
typu działań. Dotychczas w ramach Programu usunięto 892 Mg wyrobów
azbestowych z 350 nieruchomości.
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości we
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Wrocławiu, zobowiązani są do sukcesywnego przekazywania odebranych
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do
Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
Miasto prowadzi sukcesywny recykling, przygotowuje do ponownego użycia,
a ponadto odzyskuje odpady pochodzące z selektywnej zbiórki. Poszczególne
frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (papier i tektura, tworzywa
sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szkła) we
Wrocławiu kierowane są przez przedsiębiorców do recyklerów. Odpady zielone
zbierane selektywnie kierowane są bezpośrednio do RIPOK-ów przetwarzających
odpady zielone.
Proporcja odpadów organicznych zbieranych selektywnie w 2015 r.:
29 044,9 Mg – łączna masa selektywnie odebranych odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
273 764,0 Mg – łączna masa odebranych odpadów komunalnych
z terenu Miasta Wrocław
Proporcja wynosi: 10,6%
Na
terenie
Regionu
Północno-Centralnego
funkcjonują
trzy
RIPOK-i
przetwarzające odpady zielone, których łączna przepustowość wynosi 22 tys.
Mg/rok (tab. 1).
Tabela 1. Wydajność instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych dla
Regionu Północno-Centralnego (Mg/rok)

We Wrocławiu nie funkcjonuje instalacja
zmieszanych odpadów komunalnych.

do

termicznego

przetwarzania

W 2015 r. odpady biodegradowalne zebrane selektywnie we Wrocławiu nie były
transportowane na składowiska odpadów. Proporcja wynosi 0%.
Podstawowym elementem w zakresie zagospodarowywania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego obowiązuje zasada „zanieczyszczający płaci” oraz
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realizacja przez producentów lub wprowadzających sprzęt zasady rozszerzonej
odpowiedzialności producenta za wprowadzony na rynek sprzęt. Podmioty te są
zobowiązane
do
sfinansowania
i
zorganizowania
systemu
zbierania
i przetwarzania zużytego sprzętu, wprowadzonego wcześniej do obrotu.
Ponadto, zgodnie z przepisami krajowymi, gminy zostały zobowiązane do
wprowadzenia większej stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy nie
zadeklarowali selektywnego zbierania odpadów. Poniżej przedstawiono metody
obliczania opłaty oraz wysokości stawek obowiązujące we Wrocławiu.

Działania edukacyjne
We Wrocławiu prowadzone są działania edukacyjne na temat zapobiegania
powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami. Są to:
konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży,
seminaria,
akcje typu Dzień Ziemi (18 kwietnia), podczas których mieszkańcy
wspólnie sprzątają miasto, a także biorą udział w różnego rodzaju
przedsięwzięciach edukacyjnych dotyczących zapobiegania powstawania
odpadom i recyklingu,
warsztaty upcyklingu – w 2015 r. w ramach akcji: Wrocławskie Dzieci Uczą
Segregować Śmieci, Piknik Środowiskowy, Eko–Art Punkt Maślice, XXVI
Bieg Solidarności, Targi Seniora. Podczas warsztatów wykorzystano m. in.
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odpady szklane, makulaturę, drewno, nakrętki plastikowe, skrawki
materiałów,
banki żywności – żywność przekazywana jest przez sklepy, restauracje lub
producentów
organizacjom
charytatywnym.
W
ten
sposób
zagospodarowane są m.in. nadwyżki produkcyjne, partie o krótkim
terminie przydatności do spożycia lub wycofane z obrotu, np. ze względu
na niekompletne oznakowanie. Wrocławskie banki żywności dzielą się
swoją wiedzą z nowopowstającymi bankami na Ukrainie, gdzie panuje
sytuacja bliska katastrofie humanitarnej,
banki odzieży – na stronie internetowej miasta w 2016 r. powstała baza
internetowa zawierająca listę placówek, do których można oddać rzeczy,
których mieszkańcy chcą się pozbyć, a które mogą się przydać
potrzebującym,
przydomowe kompostowniki – miasto udostępnia mieszkańcom
i placówkom oświatowym bezpłatnie przydomowe kompostowniki, z
których każdy pozwala na przetworzenie do 1270 kg odpadów zielonych
i kuchennych rocznie,
edukacja procentuje działaniami oddolnymi – coraz popularniejszymi
wyprzedażami garażowymi.
7B. Dotychczasowe realizacje
W tabelach 1. i 2. zostały przedstawione ilości zmieszanych odpadów
komunalnych wytworzonych we Wrocławiu w latach 2010–2015 oraz ilości
odpadów zebranych selektywnie w latach 2012–2015. Z zestawienia wynika, że
ilość zmieszanych odpadów sukcesywnie się zmniejsza, natomiast skokowo
zwiększa się ilość odpadów zbieranych selektywnie.
Tabela 1. Ilości zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych we Wrocławiu w przeliczeniu na
jednego mieszkańca
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Tabela 2. Ilości selektywnie zebranych odpadów komunalnych we Wrocławiu w przeliczeniu na
jednego mieszkańca

W ciągu ostatnich kilku lat wyraźnie wzrasta ilość odpadów poddawanych
procesowi recyklingu i odzysku w stosunku do ilości odpadów kierowanych do
unieszkodliwienia. Zmiany w prawie unijnym i krajowym przyczyniły się do
rozwoju infrastruktury służącej do zagospodarowania odpadów komunalnych,
m.in. budowy kompostowni odpadów zielonych we Wrocławiu oraz RIPOK-ów w
obrębie Regionu Północno-Centralnego. Podczas targów w Poznaniu
Pol-Eco-System 2016, Wrocław otrzymał nagrodę w zorganizowanym już po raz
17 konkursie Puchar Recyklingu.
Koszty zagospodarowania odpadów surowcowych we wskazanym okresie rosną.
Jest to wynikiem m.in.:
rosnących wymagań prawnych w zakresie zagospodarowania odpadów –
coraz bardziej restrykcyjne wymagania środowiskowe zwiększają koszt
zagospodarowania odpadów
pogorszenia jakości zbieranych surowców – tzw. Zmiana ustawy z 2013 r.
spowodowała zdecydowany wzrost ilości odpadów zbieranych selektywnie,
jednak równocześnie pogorszyła się jakość zbieranych surowców, co
zwiększa koszty ich sortowania i zagospodarowania,
rosnących kosztów pracy w Polsce,
rosnących cen ropy naftowej.

System zagospodarowania odpadami komunalnymi
Przed nowelizacją przepisów krajowych, do 30 czerwca 2013 r., system
gospodarowania odpadami komunalnymi we Wrocławiu opierał się na zasadach
wolnego rynku. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany był do zawarcia
umowy cywilno-prawnej z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem
prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na
podstawie zezwolenia Prezydenta Wrocławia.
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Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych wprowadzona została na terenie
Wrocławia w 1994 r. Miasto zapewniało możliwość prowadzenia ich selektywnej
zbiórki do specjalnych pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów
opakowaniowych ze szkła kolorowego i bezbarwnego oraz tworzyw sztucznych,
rozstawionych w mieście. W I połowie 2013 r. funkcjonowały 172 takie zestawy.
W
100
wrocławskich
aptekach
zostały
ustawione
pojemniki
na przeterminowane leki. Ponadto 11 wrocławskich aptek zostało wyposażonych w
pojemniki służące do zbiórki termometrów rtęciowych, których produkcja w Polsce
jest od kilku lat zabroniona. System selektywnej zbiórki zużytych baterii
skoncentrowany był na współpracy z prawie wszystkimi wrocławskimi szkołami
i przedszkolami, co ma dodatkowy walor edukacji ekologicznej młodego
pokolenia.
Na
osiedlach
ustawiane
zostały
kontenery
na
odpady
wielkogabarytowe. Akcja była w całości finansowana ze środków miejskich.
Od 1 lipca 2013 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi został przejęty
przez Wrocław. Przyjęto model zbiórki odpadów „u źródła” oraz „w gniazdach”:
odbieranie odpadów komunalnych „u źródła” odbywa się bezpośrednio
z nieruchomości i obejmuje wszystkie rodzaje odpadów
w pojemnikach zlokalizowanych w miejscach ogólnodostępnych na terenie
całego Wrocławia, w tzw. „gniazdach”, zbierane są odpady ze szkła
z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe.
zbieranie odpadów wielkogabarytowych prowadzone jest w systemie „na
żądanie”, który polega na podstawianiu kontenerów na poszczególnych
osiedlach. Stworzono mapę interaktywną połączoną z harmonogramem
odbierania odpadów wielkogabarytowych, która ułatwia mieszkańcom
wyszukiwanie aktualnie rozstawionych kontenerów w mieście.
Do 30 czerwca 2013 r. przedsiębiorcy odbierali odpady komunalne na podstawie
zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Wrocławia. Rola władz miejskich
polegała przede wszystkim na kontroli tych przedsiębiorców w zakresie spełniania
przez nich warunków określonych w zezwoleniach.

Generowanie i zarządzanie odpadami | 8

Po znowelizowaniu ustawy w mieście prowadzony jest Rejestr Działalności
Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie miasta Wrocławia. Natomiast za system odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie całego miasta
odpowiedzialna jest spółka EKOSYSTEM. Dzięki zmianom ustawowym miasto
zyskało kontrolę nad strumieniem odpadów komunalnych, a poprzez objęcie
wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami,
doprowadzono do jego uszczelnienia. Usługa realizowana jest w oparciu
o składane przez właścicieli nieruchomości deklaracje o wysokości opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Opłaty służą pokryciu kosztów
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami.
Zapobieganie powstawaniu odpadów jest celem realizowanego od 2012 r. przez
Miasto
programu
bezpłatnego
udostępniania
mieszkańcom
Wrocławia
i placówkom oświatowym przydomowych kompostowników. Miasto
współpracuje z podmiotami, którym można przekazać odpady, do ponownego
wykorzystania lub naprawienia. Na stronie internetowej miasta powstała baza
internetowa zawierająca listę takich placówek.
Po znowelizowaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
dostosowano do jej zapisów akty prawa miejscowego. Utrzymaniem czystości
i porządku na terenie miasta zajmuje się spółka Ekosystem. Od początku
wprowadzenia systemu miejskiej stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie uległy zmianie. W celu zachęcenia mieszkańców do selektywnej
zbiórki odpadów zastosowano narzędzie ekonomiczne polegające na rozróżnieniu
stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od
zadeklarowanego sposobu zbiórki. Stawki opłat wnoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy nie zdecydowali się na selektywną zbiórkę odpadów są
średnio o 50% wyższe.
Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa
Dolnośląskiego,
Miasto
Wrocław
należy
do
Regionu
Północno–Centralnego. Na jego obszarze funkcjonują Regionalne Instalacje
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), w których odpady przetwarzane
są w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania (tab. 3).
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Tabela 3. Wydajność instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych dla Regionu północno-centralnego

*maksymalny poziom przyjęcia do przetwarzania zmieszanych odpadów 20 03 01 – 157.000 Mg/rok
Tabela 4. Dostępna pojemność instalacji do składowania odpadów powstających w procesie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych dla Regionu Północno-Centralnego.

*dane uzyskane od Chemeko-System Sp. z o.o., dotyczące pojemności nowo wybudowanej kwatery
III (kwatery I i II zostały zamknięte)

Działalność pro-partycypacyjna
Wrocław jest inicjatorem wielu akcji i programów, edukujących mieszkańców
w zakresie dobrych praktyk w gospodarce odpadami. W lokalnych mediach są
emitowane programy i spoty informacyjne. Organizowane są też działania
edukacyjne dla dzieci i młodzieży, jak: „Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu”.
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7C. Przyszłe plany
DZIAŁANIA KRÓTKOTERMINOWE:
Poprawa jakości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.
Wysortowywanie dodatkowych surowców do recyklingu z odpadów
zmieszanych.
Zwiększenie liczby pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
Łatwiejszy dostęp mieszkańców do pojemników przyczynia się do
wzrostu masy odpadów zbieranych selektywnie.
Kontynuacja
programu
budowy
pojemników
podziemnych
i półpodziemnych. Sporządzono dokumentację do dalszych etapów
tej inwestycji.
Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości
zapewniającej dogodny dostęp dla mieszkańców.
Zwiększenie kontroli nad selektywną zbiórką odpadów.
Jeszcze
bardziej
intensywny
program
profesjonalnych
i
innowacyjnych
(niekonwencjonalnych)
kampanii
edukacyjnych/informacyjnych w przedszkolach, szkołach, uczelniach
wyższych, firmach i instytucjach kulturalnych (np. koncerty muzyki
na instrumentach wytworzonych z odpadów).
Dalsze minimalizowanie powstawania odpadów poprzez włączenie
działań promujących ponowne użycie oraz przygotowanie do
ponownego użycia.
Przeprowadzenie badań składu morfologicznego oraz ilości
wytwarzanych i zbieranych odpadów w mieście, w celu opracowania
szczegółowej charakterystyki ilościowo-jakościowej wytwarzanych
odpadów, z podziałem na typy zabudowy.
Wdrożenie systemu oznakowania pojemników oraz ich monitoringu
poprzez
wprowadzenie
systemu
identyfikacji
pojemników
z wykorzystaniem technologii RFID.
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DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE:
Rozbudowa i zwiększenie przepustowości Kompostowni Odpadów
Zielonych.
Budowa instalacji służącej do sortowania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych.
Wdrożenie zróżnicowanych opłat od mieszkańców, w zależności od
rzeczywistego poziomu selektywnego zbierania poprzez, np.
pośredni pomiar masy pozostałych odpadów zmieszanych (system
„płać za tyle ile wyrzucasz”).
Wyposażenie pojazdów w urządzenia służące do pomiaru i rejestracji
masy odbieranych odpadów zbieranych w pojemnikach.
Rozwiązanie
problemu
przetwarzania odpadów
Wrocławia.

odległości
instalacji
służących
do
komunalnych pochodzących z terenu

Spójna
wieloletnia
kampania
edukacyjno-informacyjna
przygotowująca mieszkańców do wdrożenia zamkniętego obiegu
gospodarki odpadami.
Stworzenie zamkniętego obiegu gospodarki odpadami.
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W tej chwili Wrocław przeprowadza analizę rynku w celu określenia kierunku
działań inwestycyjnych, które pozwolą na utworzenie zamkniętego systemu
gospodarki odpadami. Finansowanie projektu jest w opracowaniu.
Wrocław dąży do stworzenia zamkniętego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Potrzeba wdrożenia nowych rozwiązań dla miasta
wynika z wprowadzonych i planowanych przez polskie oraz unijne prawodawstwo
wymogów osiągnięcia minimalnych poziomów recyklingu i odzysku odpadów
komunalnych oraz zmniejszeniu masy przeznaczonych do składowania odpadów
biodegradowalnych.
Poniższe wykresy zostały sporządzone na podstawie wymogów ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dodatkowo
zamieszczono na nich poziomy osiągnięte przez Miasto Wrocław w latach
2012–2016 (rys. 1. i 2.).
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Circular Economy
Komisja Europejska w grudniu 2015 r. zaproponowała stworzenie przez kraje UE
gospodarki o obiegu zamkniętym tzw. Circular Economy. Strategia ta dąży do
wyeliminowania konieczności składowania odpadów poprzez skuteczny odzysk (w
tym recykling i ponowne wykorzystanie), czy też przetworzenie termiczne (wraz z
odzyskiem energii). Dla spełnienia wyżej wymienionych poziomów Wrocław
planuje budowę sortowni odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.
Uruchomienie takiej sortowni powinno nastąpić do roku 2021.
Rozbudujemy także istniejącą instalację do zagospodarowania ww. odpadów
o dodatkową płytę kompostującą, co pozwoli na zwiększenie jej przepustowości.
Kolejnym elementem funkcjonującego systemu (rys. 3.) są istniejące instalacje
MBP Regionu Północno–Centralnego (Regionalne Instalacje Przetwarzania
Odpadów
Komunalnych).
Posiadają
one wystarczający
potencjał
do
zagospodarowania
strumienia
zmieszanych
odpadów
komunalnych.
Przeprowadzany proces stabilizacji wysortowanej ze zmieszanych odpadów
komunalnych frakcji podsitowej umożliwia spełnienie z dużą nadwyżką
wymogów dotyczących ograniczenia składowania odpadów ulegających
biodegradacji (rys. 1.).
Frakcja nadsitowa uzyskiwana w procesie mechanicznego przetwarzania
odpadów komunalnych w znacznej części przekazywana jest do produkcji paliwa
RDF.
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Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych
(bądź wielopaliwowego bloku elektrociepłowni) będzie zwieńczeniem systemu
gospodarowania strumieniem odpadów resztkowych.

7D. Odniesienia
Krajowy plan gospodarki odpadami 2022
https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/krajowy-plan-gospodarki-odpa
dami/
Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów
https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/krajowy-program-zapobiegani
a-powstawaniu-odpadow/
Wyprzedaż garażowa
http://wroclaw.naszemiasto.pl/tag/wyprzedaz-garazowa-pionierska.html
Program
Oczyszczania
Kraju
z
Azbestu
na
lata
2009–2032
https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/bezpieczenstwo-gospodarcze/usuwanieazbestu/program-oczyszczania-kraju-z-azbestu/
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,29360,idmp,293,r,r
Analizy
stanu
gospodarki
odpadami
komunalnymi
we
Wrocławiu
http://bip.um.wroc.pl/artykul/374/17896/analizy-stanu-gospodarki-odpadami-k
omunalnymi
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Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia dotyczące systemu gospodarki odpadami
komunalnymi we Wrocławiu
http://ekosystem.wroc.pl/o-ekosystemie/akty-prawne/uchwaly/
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Wrocławia
na lata 2012–2032
http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXIII/528/12

Gospodarka wodna | 1

8. Gospodarka wodna
8A. Obecna sytuacja

Powódź tysiąclecia, która ukształtowała ostatecznie tożsamość wrocławian, na nowo
i diametralnie zmieniła sytuację miasta, była jednym z punktów zwrotnych
w jego powojennej historii. Ta wielka katastrofa naturalna paradoksalnie stanowiła
niezwykle mocny impuls rozwojowy dla miasta.

Aby uniknąć tak ogromnych strat w przyszłości zrealizowano program Ochrony
Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, którego elementem jest Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego. Celem przedsięwzięcia była poprawa
bezpieczeństwa powodziowego Wrocławia i miejscowości zlokalizowanych
w bezpośrednim sąsiedztwie poprzez zwiększenie przepustowości Wrocławskiego
Węzła Wodnego oraz poprawę bezpieczeństwa obecnie funkcjonujących budowli
i urządzeń hydrotechnicznych.
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Uzdatnianie wody
System ujmowania i uzdatniania wody dla mieszkańców Wrocławia jest układem
złożonym, pozwalającym na elastyczne dostosowanie do zmiennych warunków
i potrzeb – również w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych.
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Zaopatrzenie Wrocławia w wodę:
z Oławy,
zasoby wzbogacane są wodami z Nysy Kłodzkiej,
przy pomocy systemu przerzutowego o długości około 27 km.
Zbiorniki retencyjno-powodziowe
Zasoby wody surowej dla Wrocławia zabezpieczone są przez dwa zbiorniki
retencyjno-powodziowe na Nysie Kłodzkiej:
zbiornik Nyski,
zbiornik Otmuchowski.
Poza funkcją ochrony przeciwpowodziowej, rekreacyjnej oraz gospodarczej
(produkcja energii elektrycznej), odgrywają również rolę zbiorników retencyjnych.
W pojemności zbiornika Nyskiego umieszczona została pojemność użytkowa dla
celów MPWiK, która wynosi 24,15 mln m3, co stanowi 92-dniową rezerwę przy
poborze wody w ilości 3,0 m3/s.
Woda powierzchniowa ujmowana z Oławy, stanowi bezpośredni surowiec dla jednego
z zakładów wodociągowych Wrocławia (ZPW Mokry Dwór). Część ujętej wody
powierzchniowej nawadnia wrocławskie tereny wodonośne o pow. 1026 ha położone
wzdłuż lewego brzegu Oławy, gdzie poddawana jest procesom naturalnej filtracji w
gruncie i stanowi źródło wody infiltracyjnej dla kolejnego zakładu wodociągowego
(ZPW Na Grobli).
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Mamy udokumentowane zasoby wód podziemnych i infiltracyjnych, w rejonie
miasta. Z badań wynika, że w dalszej perspektywie podstawowym źródłem wody
surowej dla Wrocławia będą wody powierzchniowe.

Jakość
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) kontroluje
jakość wody na wszystkich etapach i we wszystkich obiektach służących do jej
ujmowania, uzdatniania oraz dystrybucji. Codzienną kontrolą objęta jest woda na
wszystkich etapach jej uzdatniania oraz w pompowniach doprowadzających
uzdatnioną wodę do miejskiej sieci wodociągowej. Woda ta spełnia wszystkie
wymagania użytkownika końcowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).
Absolutnym priorytetem jest utrzymanie jakości wody w sieci dystrybucyjnej.
Regularne badania jakości wody prowadzone są bezpośrednio u klientów w całym

Gospodarka wodna | 5

mieście. Jakość wody niezależnie kontrolowana jest przez Inspekcję Sanitarną.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny potwierdził, że woda produkowana przez
ZPW Mokry Dwór i ZPW Na Grobli, rozprowadzana i dostarczana odbiorcom w 2015 r.
była
bezpieczna
dla
zdrowia
ludzi
korzystających
z
wody
z przeznaczeniem do spożycia.
Woda z wrocławskich wodociągów ma jakość przynajmniej tak wysoką, jak obecne
na rynku wody butelkowane. Promujemy picie tej wody zamiast nabywania wody
butelkowanej, która jest dystrybuowana w opakowania uciążliwych dla środowiska
(tworzywa sztuczne, szkło).
Straty
W 2014 roku, w ramach podjętych działań mających na celu ograniczenie wody
niesprzedanej, utworzono 7 wydzielonych stref monitoringu strat wody. W roku 2015
utworzono kolejnych 19. Czynności związane z diagnostyką sieci bezpośrednio
przekładają się na uzyskanie wskaźnika infrastrukturalnego ILI ≤2 dla każdej strefy
monitoringu, a w rezultacie dla całej sieci wodociągowej.
Zlewnie wód opadowych
We Wrocławiu można wyodrębnić sześć głównych zlewni wód opadowych.
W każdej zlewni znajduje się system odprowadzania wód deszczowych, na który
składają się:
przykanaliki deszczowe,
kanały deszczowe,
rowy,
wyloty,
urządzenia podczyszczające (separatory, osadniki)
odbiorniki.
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Ze względów historycznych, w centralnej części miasta funkcjonuje kanalizacja
ogólnospławna, która odprowadza zarówno ścieki bytowe, jak i ścieki opadowe.
W pozostałych rejonach miasta stale rozbudowywany jest system miejskiej
kanalizacji deszczowej.
Jednocześnie wprowadzono metody zagospodarowywania wód opadowych
w miejscach ich powstawania. Część wód deszczowych jest retencjonowana
z wykorzystaniem:
zielonych dachów,
zbiorników retencyjnych (sztucznych i naturalnych),
rowów infiltracyjnych, poprzez stosowanie powierzchni przepuszczalnych
(np. na parkingach),
studni chłonnych,
poprzez zastosowanie instalacji szarej wody.
8B. Dotychczasowe realizacje
Inwestycje
W ostatnich 10 latach wszystkie obiekty służące ujmowaniu i uzdatnianiu wody we
Wrocławiu zostały zmodernizowane:
najpierw zmodernizowano Zakład Produkcji Wody (ZPW) Na Grobli,
w kolejnych latach przeprowadzono komplementarną do modernizacji ZPW Na
Grobli modernizację ZPW Mokry Dwór, w tym modernizację filtrów
piaskowych,
w roku 2015 zakończono budowę nowego odżelaziacza na terenie ZPW Na
Grobli, który zastąpił zabytkowy, mocno wyeksploatowany obiekt, dzięki
czemu istotnie poprawiono bezpieczeństwo zaopatrzenia miasta w wodę.
Głównym celem prowadzonych w ostatnich latach inwestycji w sferze produkcji wody
było zapewnienie mieszkańcom Wrocławia wody o jak najwyższej jakości,
spełniającej wszystkie wymagania stawiane przez Światową Organizację Zdrowia
i Unię Europejską. Równolegle, aby dostarczyć mieszkańcom wodę o najwyższych
parametrach, modernizacji i renowacji, poddano główne odcinki magistralnej sieci
wodociągowej Wrocławia. Wybudowano ponad 10 km nowych odcinków
i zmodernizowano ponad 26 km kluczowych odcinków magistralnej sieci
wodociągowej.
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Rozbudowana i zmodernizowana została rozdzielcza sieć wodociągowa na
wrocławskich osiedlach. Realizacja zadań finansowana była z udziałem Funduszu
Spójności
w
ramach
kompleksowego
projektu
„Poprawa
gospodarki
wodno-ściekowej we Wrocławiu”. Wybudowano 23,0 km sieci wodociągowej,
a zmodernizowano 43,7 km.
Ponadto
realizowany
jest
projekt
proefektywnościowy
„Zmniejszenie
energochłonności”. Do zadań, które zostały zrealizowane zaliczyć można m.in.:
kompensację mocy biernej pojemnościowej,
zmianę algorytmów sterowania w pompowniach,
wymianę opraw oświetlenia terenu pompowni Bierdzany i ZPW Mokry Dwór na
oprawy LED.
Obecnie realizowane są zmiany dwóch pomp w pompowni II stopnia w ZPW Mokry
Dwór, co pozwoli na obniżenie wskaźnika energochłonności z 0,21 kWh/m3 do 0,15
kWh/m3.
Działalność edukacyjna
Od 2015 r. we Wrocławiu funkcjonuje Centrum Edukacji Ekologicznej
Hydropolis, które stanowi centrum wiedzy o wodzie. Hydropolis jest adresowane do
wszystkich grup wiekowych, ale twórcom Centrum szczególnie zależało na
zainteresowaniu dzieci i młodzieży. Dlatego też jako narzędzie edukacji
wykorzystano nowoczesne formy multimedialne. Powierzchnia wystawy liczy ponad
4 tys. m2. Jednym z głównych przesłań tego obiektu jest to, że woda jest zasobem
niezwykle cennym, unikatowym i zasługującym na rozważne użytkowanie. Centrum
wiedzy na temat wody Hydropolis, to jedyny taki obiekt w Polsce i jeden
z nielicznych na świecie.
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Już trwają prace, by od września 2017 r. we Wrocławiu rozpoczęło swoją działalność
nowe Technikum Żeglugi Śródlądowej.
Miasto podnosi świadomość społeczną dotyczącą racjonalnego gospodarowania
wodą przez:
 prelekcje w szkołach, przedszkolach i na wrocławskich uczelniach,
 obchody Światowego Dnia Wody,
 edukacyjne wycieczki po obiektach MPWiK.

Projekty badawczo-rozwojowe
W latach 2012–2015 roku MPWiK, dzięki utworzeniu w ramach swoich struktur
Centrum Nowych Technologii, intensywnie rozwijało współpracę ze środowiskami
naukowymi
oraz
branżowymi
w
zakresie
rozwoju
technologicznego
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przedsiębiorstwa. W grudniu 2014 r., w ramach kontynuacji umowy o współpracy
naukowo-technicznej, zawartej z Tajwańskim Instytutem Industrial Technology
Research Institute (ITRI), MPWiK podpisało umowę na zakup mobilnej stacji do
uzdatniania wody nowej generacji, o nazwie „Qwater”. Urządzenie służy do
uzdatniania wody w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych. W listopadzie 2014 r.
zakończył się międzynarodowy projekt Urban Water Footprint, którego celem było
stworzenie modelowych strategii w zarządzaniu zasobami wodnymi i infrastrukturą
wodociągową w rejonach zurbanizowanych. Opracowano metodologię obliczania
tzw. „śladu wodnego” dla obszarów zurbanizowanych, na tej podstawie powstały trzy
modele jego wyliczania o różnym stopniu szczegółowości oraz utworzono laboratoria
w trzech miastach Europy. Jedno z nich znajduje się w MPWiK S.A. we Wrocławiu
i odpowiedzialne jest za propagowanie metodologii wyliczania Miejskiego Śladu
Wodnego.
Do najważniejszych projektów o charakterze krajowym należą:
„Badania skuteczności nowych technologii oczyszczania wody jako krok ku
zmianie myślenia o rozwoju branży wodociągowej” – projekt ukierunkowany
na zmianę podejścia branży wodociągowej do przyszłych inwestycji
w dziedzinie oczyszczania wody. Jego pierwszym etapem było uruchomienie
Stacji Badawczej, kolejne etapy to już właściwe badania. W stacji będą
testowane różnego rodzaju technologie oczyszczania wody. Projekt
realizowany jest z udziałem Politechniki Wrocławskiej, przy wsparciu środkami
finansowymi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu
Badań Stosowanych.
„Badania możliwości intensyfikacji procesu infiltracji na terenach
wodonośnych zlokalizowanych na obszarze Wrocławia”. W ramach tego
projektu w 2015 r. wykonano dokładny geologiczny i hydrogeologiczny model
tego obszaru. Ponadto rozpoczęto remont ujęcia badawczego – Studni
Horyzontalnej Bierdzany, dzięki któremu możliwe będzie określenie
potencjału zastosowania alternatywnych sposobów ujmowania wód
infiltracyjnych z wykorzystaniem drenów poziomych.

Modernizaja Wrocławskiego Węzła Wodnego
Aspekty przeciwpowodziowe regionu, zwłaszcza Wrocławia, były głównym celem
modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW). Prace zostały wykonane
przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. W ramach modernizacji
Wrocławskiego Węzła Wodnego udrożniono i przystosowano do zwiększonego
przepływu wód powodziowych niemal 40 km koryt rzek, w tym 4 km Odry
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Śródmiejskiej płynącej przez ścisłe, zabytkowe centrum miasta (koszt inwestycji 130
mln euro).
Przebudowane koryta Odry i jej kanałów w obrębie Wrocławia, zmodernizowane wały
przeciwpowodziowe w mieście i jego najbliższym sąsiedztwie oraz dokończenie
budowy kanału Odra – Widawa i dostosowanie doliny Widawy do przepuszczania wód
powodziowych, pozwolą na bezpieczne przejście przez miasto fali powodziowej o
przepływie 3 100 m3/s.

Oprócz zadań ściśle konstrukcyjnych projekt modernizacji WWW zakładał
uporządkowanie gospodarki przestrzennej na obszarach zalewowych. W tym
zakresie przedsięwzięcie jest nie tylko spójne z postanowieniami Dyrektywy
Powodziowej oraz Ramowej Dyrektywie Wodnej, ale jest traktowane jako element
zarządzania ryzykiem powodziowym w dorzeczu Odry.
Miasto przeprowadziło także szereg inwestycji upiększających nabrzeża, czyniąc je
także dostępnymi miejscami rekreacji.
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8C. Przyszłe plany
Główne cele planowane do osiągnięcia w najbliższych latach to:
zminimalizowanie czasu przerw w dostawie wody,
minimalizacja liczby awarii sieci wodociągowej,
innowacje techniczne w zakresie jakości i niezawodności dostaw wody,
skuteczne zarządzanie w sytuacji kryzysowej,
wypracowanie koncepcji odwodnienia miasta,
zapewnienie ciągłości odbioru wód opadowych.
Ujmowanie i produkcja wody
Prace planowane:
Rozbudowa Zakładu Produkcji Wody Mokry Dwór do przepustowości 160 000
m3/d – zasadniczym elementem tej inwestycji jest przebudowa istniejącego
budynku filtrów (piaskowych i węglowych) na filtry piaskowe oraz budowa
nowego budynku filtrów węglowych wraz z modernizacją pozostałych
procesów technologicznych.
Rozbudowa systemu monitoringu jakości wody surowej oraz skuteczności
przebiegu procesów uzdatniania wody na zakładach produkcji – z uwagi na
charakter surowej wody powierzchniowej (źródło wody dla mieszkańców),
wynikający z dużej i okresowo gwałtownej zmienności parametrów
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jakościowych (stężeń zanieczyszczeń), konieczny jest szeroki monitoring
wody zarówno na etapie jej ujmowania, jak i w kolejnych etapach uzdatniania.
Poszukiwanie alternatywnych źródeł wody surowej – uruchomienie przerzutu
wody z rzeki Odry do rzeki Oławy Kanałem Janowickim poprzedzone
wieloletnim monitorowaniem jakości wody w Odrze.
W kwestii gospodarowania wodami opadowymi planowane jest wykonanie
szczegółowej inwentaryzacji infrastruktury, w tym sieci kanalizacji deszczowej,
rowów odwadniających, cieków wodnych oraz obiektów małej retencji. Na bazie
inwentaryzacji zdefiniowane zostaną zadania inwestycyjne, których realizacja
przewidziana jest na lata 2018–2023.
Polityka Wrocławia w zakresie gospodarowania wodami
Główne założenia to:
uznanie wody jako podstawy w sprawnie funkcjonującym systemie
przyrodniczym;
przygotowanie specjalnej przestrzeni dla wód w miastach;
stosowanie zabiegów rozpraszania oraz infiltracji wód w ich zlewniach wraz
z ich podczyszczaniem;
możliwość połączenia architektury wraz z zagospodarowaniem opadu w
celu stworzenia estetycznej strony gospodarki wód opadowych;
tworzenie systemów indywidualnego zagospodarowania wraz z metodami
tradycyjnymi.
Korzyści:
zagospodarowanie opadu w miejscu jego wystąpienia obniża przepływ
maksymalny, zmniejsza gwałtowność wezbrania, wydłuża czas jego
trwania, podwyższa przepływ minimalny i poziom wód gruntowych;
obniżenie zjawiska suszy miejskiej i powodzi oraz ich skutków;
obniżenie kosztów gospodarowania wodami opadowymi;
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń oraz ich przenoszenia;
zwiększenie komfortu i polepszenia zdrowia mieszkańców.
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Wrocławski Budżet Obywatelski
W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego planowanych jest szereg
projektów proekologicznych, m.in.
Budowa nadbrzeża ze slipem dla przyszłej miejskiej przystani łodziowej
Zielona plaża nad Odrą
Swojczycki Park Czarna Woda, w ramach którego etapowo planowana jest
rewitalizacja zieleni i zbiornika wodnego na cele rekreacyjne.
Regionalny Zarząd Gospodarki
następujące projekty:

Wodnej

we

Wrocławiu

planuje

zrealizować

udrożnienie biologiczne Nysy Kłodzkiej i Białej Głuchołaskiej wraz
z rewitalizacją Dzikiej Orlicy – czyli budowa/przebudowa przepławek
i bystrzy, wykonanie schronów dla ryb czy też zatok spocznikowych,
rewitalizacja zbiorników Turawa, Nysa oraz Otmuchów, w ramach której
będzie poprawiona jakość wód poprzez usunięcie przyczyn powstawania sinic.
Wrocław planuje następujące projekty:
Tramwaj wodny, który ma jeszcze bardziej otworzyć Wrocław na Odrę, będącą
już dziś symbolicznie i urbanistycznie główną arterią miasta. Wraz z
otwarciem szlaku żeglugi na Odrze zyskamy kolejną cenną atrakcję
turystyczną i nową, charakteryzującą się wyjątkowymi walorami
krajobrazowymi arterię komunikacyjną. Linie obsługiwane będą statkami o
napędzie solarnym.
Plaża nad rzeką z zatopionym w wodzie basenem kąpielowym. Miejsce
wypoczynku nad rzeką latem funkcjonujące jako basen otwarty, w zimie, po
zadaszeniu basen będzie pełnił funkcję sauny.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planuje do realizacji
następujące projekty: - Udrożnienie biologiczne rzeki Nysy Kłodzkiej i Białej
Głuchołaskiej wraz z rewitalizacją Dzikiej Orlicy – w zakresie
budowa/przebudowa przepławek i bystrzy, wykonanie schronów dla ryb czy
też zatok spocznikowych – projekt realizowany ma być z POIiŚ 2014-2020.
W dalszych planach RZGW realizować będzie rewitalizację zbiorników Turawa,
Nysa oraz Otmuchów, w ramach której będzie poprawiona jakość wód poprzez
usunięcie przyczyn powstawania sinic.
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8D. Odniesienia
Gospodarowanie wodami opadowymi opiera się o następujące dokumenty:
1. Warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry, ustanowione
rozporządzeniem nr 9/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
2. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Środkowej
Odry, w którym określono działania, których realizacja powinna zakończyć się
do roku 2023.
3. Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej
Odry przygotowany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne. Plan zawiera działania odnoszące się zarówno do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, zaopatrzenie w wodę sektora
gospodarki oraz zaspokojenie potrzeb wodnych środowiska naturalnego.
www.mpwik.wroc.pl
www.urban-wftp.eu
www.wroclaw.rzgw.gov.pl
www.odra-wroclaw.pl
Internetowa lekcja dla dzieci nt wody http://www.mpwikdzieciom.pl/
Centrum Wiedzy o Wodzie – Hydropolis http://hydropolis.pl/?lang=pl
Budżet Obywatelski 2016
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/projekty-2016
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9. Gospodarka ściekami
9A.Obecna sytuacja

Prowadzone w ostatnich latach inwestycje, takie jak modernizacja i rozbudowa
Wrocławskiej

Oczyszczalni

Ścieków,

proces

ciągłej

rozbudowy

sieci

wodno-kanalizacyjnej na obszarach o zwartej zabudowie oraz sukcesywnie
prowadzona rewitalizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej pozwalają na wypełnianie
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podstawowych celów środowiskowych wyznaczonych w dyrektywach unijnych.
Podjęte

działania

zapewniają

prawidłowe

zbieranie

i oczyszczanie

ścieków

komunalnych, przez co bezpośrednio przyczyniają się do osiągnięcia dobrego
stanu ekologicznego i chemicznego wód Odry.
Wrocławska

Oczyszczalnia

Ścieków

(WOŚ)

jest

oczyszczalnią

mechaniczno-biologiczną z biologicznym usuwaniem związków biogennych: azotu
i fosforu. System oczyszczania oparty jest na zmodyfikowanym trójfazowym
procesie Bardenpho. Zmiana polega na wprowadzeniu dodatkowo komory
predenitryfikacji osadu przed komorą beztlenową. Obiekt zlokalizowany jest na
północno-zachodnich peryferiach Wrocławia. Działający system przepompowni
ścieków wraz z istniejącą siecią kanalizacji rozdzielczej i ogólnospławnej stwarza
możliwość skierowania całego strumienia ścieków z terenów miasta na Wrocławską
Oczyszczalnię Ścieków.
Projektowe obciążenia hydrauliczne:
przepływ średni

Qśrd = 140 000 m3/d

przepływ miarodajny (85%)

Q85% = 155 000 m3/d

przepływ maksymalny

Qmax =170 000 m3/d

przepływ maksymalny godzinowy

Qmaxh= 8 000 m3/h

przepływ maksymalny w czasie deszczu

Qmaxh deszcz= 9 500 m3/h
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Oczyszczone wstępnie na kratach rzadkich, kratach gęstych i w piaskownikach,
ścieki pompowane są do komory rozdziału ścieków przed osadnikami wstępnymi.
Oczyszczone ścieki kierowane są poprzez komorę odbiorczą do bloków biologicznych.
W komorze odbiorczej znajduje się także przelew do kanału omijającego część
biologiczną oczyszczalni. W blokach biologicznych ścieki oczyszczane są osadem
czynnym. Po komorach osadu czynnego ścieki kierowane są do osadników wtórnych,
gdzie następuje oddzielenie zawiesiny osadu czynnego od ścieków.. Ścieki
oczyszczone kierowane są kanałem wylotowym do Odry. Zgodnie z aktualnym
pozwoleniem wodno-prawnym z Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków do rzeki Odry
mogą być odprowadzane ścieki w ilości:
Qśrd = 155 000 m3/d
Qmaxh = 8 000 m3/h
Qmaxh dla pogody deszczowej = 9 500 m3/h
o stanie i składzie:
odczyn

=

6,5 - 8,5 pH

BZT5

< 15 mgO2/dm3

ChZT

< 125 mgO2/dm3

azot ogólny

< 10 mgN/dm3

fosfor ogólny

< 1mgP/dm3

zawiesiny ogólne

< 35mg/dm3

węglowodory ropopochodne

< 15mg/dm3

cynk

< 2mgZn/dm3

miedź

< 0,5mgCu/dm3

ołów

< 0,5mgPb/dm3

nikiel

< 0,5mgNi/dm3
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Tabela 1. Roczne ilości wygenerowanego osadu – Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków (2015)

Osady
Osady komunalne z Wrocławia zagospodarowywane są w sposób przyjazny dla
środowiska i z korzyścią dla niego:
Osady suche stanowią dodatek do paliw w procesach produkcyjnych,
ograniczając tym samym ilość zużywanych paliw tradycyjnych, bądź
używane są do produkcji paliw ekologicznych.
Osady

komunalne

do współspalania

z

WOŚ

wykorzystane

są

w cementowni Górażdże – jednej z największych

i nowocześniejszych w kraju. Osady są wykorzystywane jako dodatek do
paliw, co przyczynia się do ochrony środowiska poprzez ograniczenie
wykorzystania paliw stałych.
Strumień osadów odwodnionych używany jest w procesach rekultywacji
składowisk,

gdzie

osad,

który

jest

bogatym

źródłem

składników

odżywczych dla roślin, tworzy warstwę glebotwórczą, czym przyczynia się
do

przywrócenia

właściwego

stanu

terenów

zdegradowanych

ekologicznie i pomaga przywrócić ich funkcję społeczną i ekologiczną.
Osady z Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków wykorzystywane są m.in.

w

Rudzie Śląskiej do rekultywacji składowiska popiołów paleniskowych na terenie
zlikwidowanej elektrowni węglowej. Hałdy odpadów, po wykonaniu warstwy
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urodzajnej z popiołów, osadów komunalnych i ziemi odpadowej oraz po wykonaniu
zabiegów agrotechnicznych, przywracane są środowisku w formie terenów zielonych.
Osady komunalne generowane przez oczyszczalnię wykorzystywane są również do
przeprowadzenia rekultywacji trzech kwater składowiska odpadów na Wrocławskiej
Oczyszczalni Ścieków. Zadanie to ma na celu przywrócenie przyrodniczej funkcji
tego terenu. Zgodnie z opracowanym projektem rekultywacji oraz uzyskanymi
decyzjami administracyjnymi, po zakończeniu prac rekultywacyjnych zostaną
nasadzone gatunki drzew i krzewów, których systemy korzeniowe wzmocnią i
ustabilizują wykonaną okrywę rekultywacyjną. Powstaną w ten sposób lasy łęgowe,
takie jak znajdujące się w otoczeniu oczyszczalni. Tym samym przyroda odzyska
zdegradowany przyrodniczo teren, który stanie się siedliskiem dla zwierząt i roślin,
tworząc obszar o coraz bogatszej bioróżnorodności.

9B. Dotychczasowe realizacje
Przedsięwzięciem, które pozwoliło w pełni wypełnić wymagania środowiskowe
Traktatu Akcesyjnego we Wrocławiu, był zrealizowany w latach 2004–2016
kompleksowy projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu” (etap
II–VI), finansowany z udziałem środków Funduszu Spójności, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
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W ramach projektu rozbudowana i zmodernizowana została:
Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków Janówek, co umożliwiło odbiór i
oczyszczanie

ścieków

z

całej

aglomeracji

wrocławskiej,

zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 91/271/EWG;
główna przepompownia ścieków Stary Port (modernizacja);
wykonana została budowa systemu przerzutowego umożliwiającego
doprowadzenie ścieków z północno-wschodnich obszarów miasta do
Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.

Te działania pozwoliły na osiągnięcie efektów w terminach wymaganych w Traktacie
Akcesyjnym, łącznie z okresami przejściowymi.
Największym zadaniem w ramach projektu była zakończona w 2012 r. rozbudowa
i modernizacja Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. Jego realizacja pozwoliła na
dostosowanie
przejęcie

oczyszczalni

i oczyszczanie

do

najwyższych

wszystkich

standardów

ścieków

z

europejskich

obszaru

oraz

Wrocławia,

zgodnie z wymaganiami dyrektyw unijnych. Dzięki tej inwestycji zakończono ponad
stuletnią eksploatację irygowanych Pól Osobowickich w funkcji oczyszczalni ścieków
komunalnych.
Osiągnięte cele:
uzyskanie obowiązujących parametrów jakości ścieków oczyszczonych
wprowadzanych do środowiska;
dwukrotne zwiększenie przepustowości Wrocławskiej Oczyszczalni
Ścieków do 140 tys. m3/dobę;
zmniejszenie ilości produkowanego osadu o 50%;
zwiększenie ilości produkowanego biogazu o 50%;
zwiększenie ilości produkowanej energii cieplnej o 40%;
zmniejszenie zużycia wody wodociągowej w procesie
technologicznym o 85%.
Oprócz wysokiego poziomu technicznego, inwestycja była bardzo dużym wyzwaniem
również w aspekcie organizacyjno-technologicznym, ponieważ w trakcie robót
budowlanych, przez cały okres realizacji, obiekt oczyszczalni był w ruchu.
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Przed rozbudową Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków produkowała około 100
t/d osadu odwodnionego, który był traktowany jako odpad. Po rozbudowie
Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków produkuje ponad dwa razy więcej osadu
odwodnionego, który po wysuszeniu w suszarni zmniejsza swoją objętość do około
50 t/d.
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Kolejnym
PORT,

kluczowym

zadaniem

była

rozbudowa

i

modernizacja

węzła

w ramach której zrealizowana została budowa węzła podczyszczania

ścieków: komory krat i piaskowników wraz z systemem wentylacji mechanicznej i
biofiltrem, budowa przepompowni ścieków, budowa syfonu pod korytem Odry,
składającego się z dwóch rurociągów tłocznych DN 800 o długości 260 m każdy, oraz
budowa kolektora tłocznego DN 1200 o długości 2,8 km pomiędzy Nowym
Portem

a kolektorem grawitacyjnym Odra. Realizacja projektu pozwoliła na

obniżenie zużywanej energii elektrycznej.

Rozbudowa systemu kanalizacyjnego
Kolejna część zakresu projektu objęła rozbudowę i modernizację systemu
kanalizacyjnego.

Łącznie

wybudowano

ponad

120

km

sanitarnej i zmodernizowano ponad 20 km sieci kanalizacyjnej.

sieci

kanalizacji

G
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W ostatn
nich 10 la
atach wprowadzono
o nowoczesne metody
m
ek
ksploatacji sieci
kanalizacyjnej, w ty
ym:
Projekt dezodory
d
yzacji siec
ci kanaliz
zacyjnej
Automaty
yczne stacjje dezodorryzacji, zapewniają kontrolę
k
odorów (ob
bniżenie stężenie
H2S nawe
et poniżejj 15 ppm)). Potrzeb
ba dezodoryzacji sp
powodowana jest gniciem
ścieków w długiejj sieci ka
analizacyjn
nej miasta
a, co pottęguje wy
ydłużenie czasu
przebywa
ania ściekó
ów surowy
ych w kana
ałach i ich
h słabe nap
powietrzen
nie. Dawkowane
są środki chemicz
zne: chlorrki i siarc
czany żela
aza oraz azotany m
magnezu, które
redukują zawartość siarkow
wodoru. Zn
najdujące się w ściekach jon
ny żelazow
we lub
magnezow
we

reagu
ują

z

generowanymi

w

wyniku

gnicia

śc
cieków,

jonami
j

9 Gospodarka ściekami| 10
siarczkowymi,

które

zostają

związane

przez

jony

Fe

lub

Mg.

W

efekcie

powstrzymywany jest proces powstawania siarkowodoru. Dawkowanie środków
chemicznych realizowane jest w sposób automatyczny, bezobsługowy i zdalny,
z możliwością sterowania ręcznego.
Krótki rękaw
Technologia „krótkiego rękawa” stosowana jest w celu wykonywania napraw
punktowych

sieci

kanalizacyjnej

sanitarnej,

ogólnospławnej

i

deszczowej.

Maksymalne długości wprowadzanych „krótkich rękawów” to 1,3 m. System
zapewnia renowację kanałów w zakresie typoszeregu DN150 – DN800.
Pakerowóz
W grudniu 2011 r. został kupiony pojazd do renowacji sieci kanalizacji metodą
„krótkiego rękawa”, przeprowadzono szkolenie pracowników Zakładu Eksploatacji
Sieci Kanalizacyjnej w zakresie jego obsługi. Zaletą tej metody naprawczej jest
krótki czas wykonywania prac (licząc razem z niezbędnym czyszczeniem kanału)
wynoszący kilka– kilkanaście godzin, brak konieczności wykonywania wykopów
i związanego z tym odtwarzania nawierzchni oraz zwykle niższe koszty wykonania
naprawy w stosunku do metody tradycyjnej – w skrajnych przypadkach nawet
kilkunastokrotnie.
Długi rękaw
W ramach działań mających na celu zmniejszenie ilości wód przypadkowych
dopływających

do

oczyszczalni

oraz

naprawę

sieci

kanalizacyjnej,

kupiono

i wprowadzono technologię renowacji sieci kanalizacyjnej systemem ROBO-Liner
(tzw. „długim rękawem”). System renowacji sieci kanalizacyjnej za pomocą
„długiego rękawa” umożliwia bezwykopową renowację kanałów grawitacyjnych
w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz ogólnospławnej.
Edukacja ekologiczna
Razem

z

inicjatywami

podejmowanymi

na

rzecz

zwiększania

świadomości

społeczeństwa o konieczności mądrego gospodarowania zasobami wody, MPWiK
podejmuje również działania w kwestii uświadamiania społeczeństwu procesu
oczyszczania ścieków. To m.in.

Gospodarka ściekami | 11

kampania pod hasłem „Nie zapychaj, pomyśl!” (2014, MPWiK S.A.)
Głównym celem kampanii było określenie przyczyn powstawania zatorów
w sieci kanalizacyjnej, podniesie świadomości mieszkańców, promowanie
dobrych nawyków w korzystaniu z kanalizacji, a tym samym znaczące
ograniczenie

zatorów

kanalizacyjnych

i

awaryjności

sieci.

Mieszkańcy

informowani są o tym, że należy unikać wyrzucania do kanalizacji substancji
niebezpiecznych – leków i chemikaliów.

codziennie na ulice Wrocławia wyjeżdża 30 pracowników MPWiK, których
głównym zadaniem jest zapobieganie zatorom na sieci kanalizacyjnej. Zatory
powodują awarie oraz uciążliwości zapachowe. Każdego dnia czyszczeniu
poddawane są 2 kilometry sieci kanalizacyjnej. Założeniem działania jest
uświadomienie

użytkownikom

sieci,

że

każdy

może

mieć

wpływ

na

zmniejszenie ilości awarii rurociągów kanalizacyjnych, jeśli tylko będzie
wiedział, co nie powinno trafiać do toalet, zlewów i ulicznych studzienek.
Akcja informacyjna w mediach lokalnych i społecznościowych oraz działania
edukacyjne prowadzone wśród dzieci podnoszą społeczną świadomość
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dotyczącą właściwego użytkowania kanalizacji, co może mieć realny wpływ na
ilość zatorów na sieci kanalizacyjnej we Wrocławiu.
emanacją

szacunku

dla

wody,

przykładem

rewitalizacji

budynków

poprzemysłowych jest Hydropolis, unikalne w skali europejskiej Centrum
Wiedzy o Wodzie. Powstało w zabytkowym budynku z XIX w., który przez
ponad 100 lat pełnił funkcję zbiornika wody czystej dla mieszkańców
Wrocławia. W wyniku nadania mu nowej funkcji, dziś historyczny budynek stał
się multimedialnym centrum wiedzy o wodzie i jej roli w przyrodzie. W 2016 r.
Hydropolis zostało wybrane na jeden z 7 Cudów Polski według National
Geographic.
9C. Przyszłe plany
W

związku

z

uwarunkowaniami

historycznymi

znaczna

część

centralnych

i południowych osiedli Wrocławia posiada ogólnospławny system kanalizacyjny,
którego przebudowa w skali makro jest niemożliwa do zrealizowania. W celu ochrony
odbiorników przed zrzutami ścieków przelewami burzowymi realizowany jest we
Wrocławiu plan zagospodarowania ścieków pogody deszczowej.
Obejmuje on wykorzystanie retencji w głównych przewodach sieci kanalizacyjnej,
budowę

dodatkowych

zbiorników

retencyjnych

oraz

rozbudowę

WOŚ

o wspomagający moduł oczyszczania ścieków nadmiarowych pogody deszczowej.
Przewiduje

się

zatem

zorganizowanie

takiej

retencji

w

zbiornikach,

która

w połączeniu z retencją istniejącej sieci kanalizacyjnej (kolektor Odra i Ślęza),
pozwoliłaby na czasowe przetrzymanie ścieków deszczowych.
W związku z zakończeniem eksploatacji Pól Osobowickich w funkcji oczyszczalni
ścieków i koniecznością zagospodarowania ścieków pogody deszczowej, planowana
jest budowa kolektora ściekowego wraz z przewiertem pod Odrą w kierunku
Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków, który usprawni działanie systemu kanalizacji
oraz

będzie

pełnił

funkcję

retencyjną.

Dla

przejęcia

strumienia

ścieków

nadmiarowych planowana jest budowa dodatkowego modułu na Wrocławskiej
Oczyszczalni Ścieków o minimalnej przepustowości 22 500 m3/d z wykorzystaniem
stosowanej obecnie technologii oczyszczania z wykorzystaniem nowych technologii,
opracowanych w Stacji Badawczej WOŚ. Dodatkowy moduł pozwoli zarówno na
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bieżące oczyszczanie ścieków ogólnospławnych w okresach deszczowych, jak też na
wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych bez zakłócania bieżącej
pracy oczyszczalni. Ponadto, w ramach adaptacji do zmian klimatu planowany jest
program rozdziału sieci, tj. rozdział lokalnych systemów odprowadzających
wyłącznie wody opadowe do kanalizacji ogólnospławnej lub sanitarnej i skierowanie
tych wód do innych odbiorników.
Do

realizacji

przygotowany

został

również

program

sterowania

pracą

przelewów burzowych i ograniczenia częstości ich działania – planowane są
inwestycje

dotyczące

inwentaryzacji

urządzeń

przelewowych

pod

kątem

prowadzenia pomiarów i sterowania ich działaniem. Po wdrożeniu systemu
pomiarowego oraz analizie wyników z pierwszego okresu obserwacji (kampania min.
2-letnia) możliwe będzie sterowanie krawędziami przelewowymi w celu ograniczenia
ilości ścieków opadowych trafiających do wód.
Równolegle, dla umożliwienia rozwoju miasta zarówno w obszarze mieszkalnictwa,
jak i rozwoju gospodarczego, uzupełniane będą systemy kanalizacji miejskiej.
W najbliższych

latach

planowane

jest

skanalizowanie

kolejnych

4

osiedli.

Jednocześnie w ramach koordynacji zadań jednostek miejskich, planowana jest
rozbudowa sieci kanalizacyjnej mająca na celu usprawnienie jej działania oraz
zwiększenie elastyczności planowania nowych inwestycji.
Głównym

projektem

badawczo-rozwojowym

jest

projekt

„Optymalizacja

usuwania azotu – poprawa efektów oczyszczania i krok na drodze do
samowystarczalności energetycznej Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków”,
który

współfinansowany

jest

przez

Narodowe

Centrum

Badań

i

Rozwoju

(NCBR).W ramach tego projektu została wybudowana Stacja Badawcza WOŚ,
wykorzystująca strumień odcieków w prasach filtracyjnych, odwadniających osad
ściekowy.

Celem

badań

jest

kompleksowe

rozwiązanie

problemu

azotu

w oczyszczalni, czyli wypracowanie rozwiązań technologicznych, tak aby zapewnić
ekonomiczny, stabilny oraz odpowiednio niski poziom azotu ogólnego w ściekach
oczyszczonych.
W skład wybudowanej stacji badawczej wchodzą Sekwencyjne

Reaktory

Biologiczne (SBR), w których prowadzone są procesy biologiczne, układy do
separacji fizykochemicznej oraz laboratorium służące do wykonywania analiz
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w trakcie tych badań.
Wyposażenie

stacji

pozwala

na

przeprowadzenie

trzech

istotnych

dla

oczyszczalni zadań:
zbadanie możliwości hodowli bakterii nitryfikujących, biorących udział
w usuwaniu azotu,
zbadanie możliwości przeprowadzenia procesu anammox,
przeprowadzenie procesów separacji membranowej oraz procesów wymiany
jonowej.
9D. Odniesienia

MPWiK
www.mpwik.wroc.pl

Hydropolis
www.hydropolis.pl
Kampania społeczna Nie zapychaj, pomyśl!
http://www.wroclaw.pl/kampania-spoleczna-nie-zapychaj-kanalizacji
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10. Eko innowacje i zrównoważone zatrudnienie

10A. Obecna sytuacja

Przed 10 laty stanęliśmy przed wyzwaniem stworzenia nowych miejsc pracy i to się
udało, bo bezrobocie z kilkunastu procent spadło we Wrocławiu do 3%. Dziś istotne
jest tworzenie lepszej pracy, poprzez innowacje (..), ponieważ gospodarka
przestała być wymianą dóbr, a stała się wymianą myśli.
Potencjał innowacyjny Wrocławia, to ogromny kapitał ludzki kształtowany przez
renomowane

jednostki

akademickie

i

firmy,

przyciągające

pracowników

o unikalnych kompetencjach.
W ponad 20 uniwersytetach i uczelniach studiuje ok. 140 000 studentów (liczba
porównywalna z Berlinem), a Wrocławska Politechnika oferuje wiele kierunków
studiów związanych z ochroną środowiska. Ważną rolę odgrywa tu Europejski
Instytut Technologiczny, obejmujący m.in. Climate KIC, który jest największą
europejską agencją zaangażowaną w tematykę zmian klimatycznych.
Od kilku lat miasto we współpracy z uczelniami oraz przedsiębiorcami dokonuje
intensyfikacji rozwoju odpowiedzialnej społecznie gospodarki proinnowacyjnej.
Jednym

z

jej

kluczowych

kierunków

jest

promowanie

nośnej

społecznie

ekoinnowacji, w realizację której aktywnie włącza się młodsze pokolenie
wrocławian.

W

tym

kierunku

opracowano

strategię

2030

oraz

Studium

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, uwzględniając
m.in. wyzwania rozwojowe zawarte w Dyrektywie INSPIRE.
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Budżet Wrocławia wynosi ok. 1 mld euro, z czego na działania związane
z ochroną środowiska przeznaczana jest rocznie kwota ponad 65 mln euro, w tym
na

badania

i

rozwój

ponad

90

tys.

euro.

jednak

to

EIT+

i Wrocławski Park Technologiczny stanowią zagłębie badawcze (flagowe
projekty to ponad 500 mln euro.)
Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska podawana jest w publikowanych przez miasto
sprawozdaniach z wykonania budżetu. Ponadto na stronie internetowej miasta
stworzona jest osobna zakładka Środowisko Wrocławia, w której publikowane są
informacje i raporty z działań podejmowanych przez miasto w zakresie ochrony
środowiska.
Nowym modelem biznesowym funkcjonującym obecnie we Wrocławiu z dużym
sukcesem, są inkubatory przedsiębiorczości i przestrzenie co-workingowe.
Przykładem nowego podejścia jest powstała w 2015 r., Wrocławska Spółdzielnia
Socjalna, przedsiębiorstwo społeczne utworzone przez Towarzystwo Pomocy
Brata Alberta, które pomaga bezdomnym. Oferuje ona usługi budowlane
i konserwację zieleni.
Od 7 lat we Wrocławiu realizowany jest program Pioneers into Practice,
stanowiący wymianę wiedzy i technologii wśród specjalistów. To projekt
międzynarodowy dotyczący ochrony klimatu, transportu w mieście i energetyki
adresowany

do

naukowców,

przedsiębiorców

oraz

pracowników

instytucji

publicznych i pozarządowych. W projekcie uczestniczy siedem europejskich
regionów, a całość koordynuje Climate-KIC.
Od kilku lat w ramach realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania
w przetargach miejskich uwzględniane są aspekty środowiskowe przy dostawach
papieru, sprzętu biurowego czy materiałów budowlanych.
EIT+ realizuje w latach 2015–2018 program Horyzont 2020 pt. „CEPPI –
Coordinated energy-related PPIs actions for cities” (wartość 1,5 mln euro).
Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii łącznie o 33 GWh rocznie
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i ograniczenia emisji CO2 poprzez odpowiednie metody optymalizacji postępowań
przetargowych.
W ramach programu Urbact III, Wrocław uczestniczy w projekcie − BoostInno –
Boosting Social Innovation, w którym dziesięć miast europejskich dzieli się
dobrymi praktykami i pomysłami na poprawę jakości życia w miastach poprzez
wzrost partycypacji społecznej i wypracowanie innowacji społecznych.
W ramach pośrednictwa pracy Urząd Pracy pozyskuje oraz przyjmuje od
pracodawców oferty z lokalnego rynku, udostępniając je następnie osobom
bezrobotnym. Do bazy ofert pracy PUP Wrocław w ostatnich latach wpływało
rocznie przeciętnie około 100 ofert pracy w zawodach zaliczanych do tzw.
zielonych sektorów.
W kontekście tworzenia „zielonych miejsc pracy” we Wrocławiu powstaje coraz
więcej kompleksów biurowych, spełniający najwyższe standardy ekologiczne
w systemie certyfikacji biur w Polsce. W budynkach przygotowano miejsca dla
rowerzystów, wydzielone miejsca parkingowe dla pracowników dojeżdżających do
pracy

grupowo

oraz

dla

samochodów

niskoemisyjnych.

W

ekologicznych

kompleksach we Wrocławiu pracuje ponad 6 tys. osób.
W mieście funkcjonuje System Ładowania Pojazdów Elektrycznych, który powstał
w celu promocji ekologicznego podróżowania i aby zapewnić możliwość ładowania
pojazdów w ogólnodostępnych punktach w mieście. Aktualnie we Wrocławiu
zarejestrowanych jest niemal 1000 pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
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10B. Dotychczasowe realizacje

Inteligentny System Transportu (ITS)
Wdrożony we Wrocławiu Inteligentny System Transportu (ITS) usprawnia cały
ruch w mieście, zapewniając priorytet dla transportu publicznego, czyniąc go
atrakcyjniejszym dla mieszkańców. Przyczynia się zatem do ograniczenia ruchu
samochodowego, a w konsekwencji emisji spalin. Systemem objęte jest całe
miasto. 75% wszystkich sygnalizacji świetlnych zostało połączone w jeden
organizm. ITS priorytetowo obsługuje autobusy i tramwaje, ale również
rozładowuje nadmierne kolejki samochodów na wlotach skrzyżowań. Ważną
częścią

ITS są

elektroniczne

tablice

dynamicznej

informacji

pasażerskiej.

W ramach projektu, powstało zintegrowane Centrum Zarządzania Ruchem
i

Transportem

Publicznym.

Wszystkie

służby

odpowiedzialne

za

ruch

w mieście skoncentrowano w jednym ośrodku dowodzenia.
ITS to kluczowy wrocławski projekt ekoinnowacyjny. Został wyróżniony
licznymi nagrodami m.in.:
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Lider ITS od Stowarzyszenia ITS-Polska za „Najlepszy produkt –
urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS” (2014)
finalista konkursu Regio Stars 2016 (organizowanego przez Komisję
Europejską, w kategorii City Star − innowacyjne rozwiązania dla
zrównoważonego rozwoju transportu).
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W 2007 r. Wrocław w partnerstwie z pięcioma uczelniami – Politechniką
Wrocławską,

Uniwersytetem

Uniwersytetem

Wrocławskim

Medycznym,
i

Uniwersytetem

Uniwersytetem

Przyrodniczym,

Ekonomicznym

stworzył

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ w celu wspomagania rozwoju gospodarki
opartej na wiedzy poprzez działanie w każdym z trzech jej głównych elementów:
nauce, innowacji i edukacji.
EIT+ to największa inwestycja dla nauki i biznesu w stolicy Dolnego Śląska.
Ośrodek działa jako organizacja badawczo-rozwojowa typu RTO. Dlatego też
EIT+ łączy w sobie cechy zaawansowanego parku technologicznego, klastra
tematycznego i instytutu badawczo-rozwojowego.

Sercem infrastruktury naukowej EIT+ jest około 40 laboratoriów wyposażonych
w nowoczesny sprzęt pomiarowy. EIT+ współpracuje z dużymi firmami z Wrocławia
i Dolnego Śląska. Dwa największe, flagowe, projekty naukowo-badawcze EIT+ to:
wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach oraz biotechnologie i
zaawansowane

technologie

medyczne.

Największym

zaś

projektem

infrastrukturalnym jest Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów EIT+.
Łączna wartość tych trzech przedsięwzięć, to ponad 213 mln euro, z czego 178 mln
euro pochodzi ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Ponadto EIT+ jest
członkiem Wspólnoty Climate KIC, realizującej m.in. programy:
Urban Transitions (innowacje dla miast)
Smart Land Use (zrównoważone wykorzystanie ziemi)
Sustainable Production Systems (zrównoważone procesy produkcyjne)
Decision Metrics and Finance (instrumenty finansowe dla zrównoważonego
rozwoju).
Z kolei Raw Materials KIC to najważniejsze przedsięwzięcie Europejskiego
Innowacyjnego Partnerstwa na rzecz surowców nieenergetycznych, liczącego
116 partnerów. Udział polskich partnerów w projektach mających na celu
opracowywanie nowych technologii będzie miał wpływ na zrównoważony rozwój
gospodarki surowcowej, a także innych gałęzi przemysłu.
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Od

15

lat

z

inicjatywy

miasta

funkcjonuje

także

Wrocławski

Park

Technologiczny (WPT) wspierający przedsiębiorców z różnych branż przemysłu.
WPT spełnia funkcję innowacyjnego ośrodka, miejsca spotkań talentów i idei.
Rezydenci WPT prowadzą działalność m.in. w branżach: IT, biotechnologia,
elektronika, obróbka metali, energetyka, medycyna, kriogenika, prototypy,
nanotechnologia i chemia.

Zielony Transfer
Wrocław, przykładając dużą wagę do kwestii redukcji emisji CO2 i podnoszenia
jakości życia we mieście, zorganizował w latach 2010–2012 projekt „Zielony
Transfer”. Głównym jego celem był rozwój współpracy pomiędzy nauką
i biznesem – transfer wiedzy – w takich dziedzinach jak pojazdy solarne, paliwo
z odpadów, inteligentne szklarnie, ekologiczne chemikalia czy zdrowe oświetlenie.
Istotą projektu były staże dla naukowców w przedsiębiorstwach, których tematyka
dotyczyła wprowadzania technologii na rzecz poprawy jakości życia, odnawialnych
i alternatywnych źródeł energii oraz IT. Na staże wydano ok. 1 mln euro.
W ramach projektu 30 naukowców zatrudnionych we wrocławskich uczelniach
odbyło staże w 15 firmach działających na Dolnym Śląsku.
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Podczas realizacji projektu powstały:
33 nowe usługi i produkty,
ponad 20 nowych miejsc pracy,
kilkadziesiąt publikacji naukowych,
nowatorskie programy nauczania,
nowe programy badawcze.

W ramach Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa Przemysłowego – projektu,
którego celem było stworzenie modelu wsparcia innowacyjności i wzmocnienie
powiązań na płaszczyźnie nauka – biznes w zakresie zastosowania wzornictwa
przemysłowego
przedsiębiorstw

jako

narzędzia

przeprowadzono

wzrostu
w

latach

konkurencyjności
2012–2014,

24

dolnośląskich
warsztaty

dla

przedsiębiorców i projektantów m.in. z zakresu projektowania, a także40
pogłębionych

audytów

technologicznych

i

17

wdrożeń

wzorniczych

w przedsiębiorstwach. Wdrożenia wzornicze w przedsiębiorstwach, to usługa
ekspercka

polegająca

na

zaprojektowaniu

nowego

produktu,

usługi

z wykorzystaniem rekomendacji z audytu wzorniczego. W procesie projektowym
autorzy uwzględnili aspekty środowiskowe takie jak minimalizacja wpływu na
środowisko,

wybór

materiałów

i

projektowanie

zgodnie

z

koncepcją

zrównoważonego rozwoju, gospodarkę okrężną oraz cykl życia produktu.
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W 2010 r. zorganizowany został festiwal „Myśl eko, żyj eko”. W jego ramach
zaplanowano szereg otwartych imprez, wystaw, spotkań i dyskusji w różnych
punktach miasta. Odbyły się m.in. następujące działania:
Zielone podwórze – warsztaty z zakresu ożywiania podwórzy kamienic
poprzez zieleń i przy wykorzystaniu przedmiotów, które wydawałyby się
bezużyteczne.
Ekofirma – konferencja „Dlaczego warto być EKO? Rola ekoprojektowania
w przedsiębiorstwie”.
Ekoprojektowanie

–

architekci

i

projektanci

mogli

wziąć

udział

w szkoleniu z zakresu projektowania 3E, które, oprócz przestrzeni,
uwzględnia także dodatkowe „wymiary”: ekologię, ergonomię i emocje.
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Instalacja „Myśl Eko, żyj Eko” – wrocławianie odwiedzający Rynek mieli
okazję zobaczyć instalacje w przestrzeni publicznej, które pokazywały,
w jaki sposób, zmieniając swoje przyzwyczajenia lub np. projektując swoje
mieszkanie, można chronić środowisko. Na wystawę składało się kilka
elementów: „Mieszkaj Eko”, „Bądź Eko”, „Kumulator fotonów”.
Proekodizajn

–

wystawa

w

Galerii

wnętrz

„Domar”

prezentująca

propozycje polskich projektantów i producentów wyposażenia wnętrza
związanych z ideologią eko.

Od 13 lat organizowany jest we Wrocławiu konkurs „Wrocławska Magnolia”
adresowany do absolwentów wrocławskich uczelni, którzy w swoich pracach
magisterskich podejmują tematykę poprawy szeroko rozumianej jakości życia
wrocławian

(ochrona

środowiska

naturalnego

i

zdrowia

człowieka,

zagospodarowanie terenów zielonych. Dotychczas w konkursie wyłoniono 104
laureatów, a 43 osoby zostały wyróżnione. Pula nagród wynosi 10 tys. euro.
Od stycznia 2014 r. obowiązują we Wrocławiu preferencyjne stawki opłat
abonamentowych za postój na miejscach parkingowych pojazdów elektrycznych
i hybrydowych. Liczba wydanych abonamentów i identyfikatorów wynosi obecnie
334.

10C. Przyszłe plany
EIT+ i Wrocławski Park Technologiczny będą w najbliższych latach nadal
filarami innowacyjnego rozwoju miasta.
Wspólną inicjatywą Wrocławia oraz EIT+, WPT i Agencji Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej (ARAW), która będzie realizowana w niedalekiej przyszłości jest
stworzenie programu wsparcia dla startupów o nazwie WroLab. Przez zapewnienie
przestrzeni do pracy, możliwości przetestowania pomysłów w tkance miejskiej czy
też pomoc odnośnie marketingu i prezentacji produktu, WroLab będzie promował
rozwój

lokalnych

umożliwiająca
doświadczeń.

startupów.

prezentację

Stworzona

pomysłów

została

biznesowych,

platforma
wymianę

internetowa
informacji

i

Eko innowacje i zrównoważone zatrudnienie | 11

Porozumienie akademickie
Wrocław podpisał wiosną 2016 r. porozumienie o współpracy z Uniwersytetem
Przyrodniczym w zakresie prac badawczych dotyczących inwentaryzacji zieleni,
działań edukacyjnych i integracyjnych. Prowadzi także prace koncepcyjne,
projektowe i opracowania z zakresu kształtowania zieleni miejskiej i krajobrazu
oraz wymiany doświadczeń, podnoszenia kwalifikacji i organizacji spotkań
branżowych.

Określa

wytyczne

tematów

prac

inżynierskich,

magisterskich

i doktorskich, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień klimatu, zieleni
i środowiska obszarów położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.
Wypożyczalnia samochodów elektrycznych
W zakresie infrastruktury, Wrocław planuje we współpracy z partnerem prywatnym
doprowadzić

do

uruchomienia

i

funkcjonowania

miejskiej

wypożyczalni

samochodów elektrycznych. Dzięki temu mieszkańcy zyskają alternatywny,
wygodny środek komunikacji publicznej. Planowana skala to 200 pojazdów, które
umożliwią pokonywanie krótkich odległości z możliwością wypożyczenia i zwrotu w
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dowolnej lokalizacji. Dla wypożyczalni Miasto chce wdrożyć pewne udogodnienia i
przywileje, m.in. bezpłatne miejsca parkingowe, przejezdność przez wybrane
wyłączone z ruchu kołowego ulice, wjazd na buspasy i torowiska. Wdrożenie
systemu nastąpi wiosną 2018 r.
Fabryka „zielonych” baterii
W październiku 2016 r. zaczęto budowę pierwszej w Europie fabryki, w której będą
produkowane baterie do samochodów elektrycznych – firma LG Chem zainwestuje
pod Wrocławiem ponad 325 mln euro. W nowej fabryce powstanie ponad 700
miejsc pracy, które można zliczyć do „tzw. zielonego sektora”. Od roku 2019
fabryka będzie produkować ponad 100 000 baterii rocznie, wyłącznie do
samochodów elektrycznych o wysokiej wydajności, które będą mogły pokonywać
dystans do 320 km na jednym ładowaniu. Jest to pierwsza fabryka masowej
produkcji baterii litowych branży automotive w Europie. Firma uruchomi całkowicie
zintegrowany

system

produkcyjny

obejmujący

produkcję

wszystkich

komponentów.
Ekoautobusy
Z kolei firma Volvo przeniosła całą produkcję wytwarzanych przez siebie
autobusów do Wrocławia, przy czym w wyniku strategicznej decyzji koncernu są to
wyłącznie pojazdy hybrydowe i elektryczne (nie bez znaczenia były w tej decyzji
kompetencje

absolwentów

wrocławskich

uczelni

technicznych).

Miasto

przygotowuje się do wspólnych projektów pilotażowych z Volvo, których celem jest
opracowanie rozwiązań w zakresie ekologicznego transportu publicznego. Już
dzisiaj współpraca wrocławskich uczelni z Volvo w projektach badawczych tworzy
źródło know-how w zakresie ekologicznych autobusów dla całego miasta.

Eko innowacje i zrównoważone zatrudnienie | 13

Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych
We Wrocławiu, na terenie starej zajezdni tramwajowej, powstało (2016) Centrum
Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych. W ramach swojej działalności
tworzy się tam Inkubator Ekoinnowacji. Charakter osiedla współtworzy również
środowisko akademickie wrocławskich uczelni, znajdujących się w bezpośrednim
sąsiedztwie. Studenci, doktoranci, profesorowie, to grupy które od lat tworzą
niezwykły klimat i potencjał tego miejsca.
Ważnym obszarem funkcjonowania Centrum będzie aktywność grup akademickich,
nastawiona na przygotowanie i realizację innowacyjnych projektów z zakresu
ekologii, edukacji, kultury, sportu etc. Założeniem przyszłych projektów jest
współpraca pomiędzy różnymi grupami społecznymi i aktywna promocja nowych
działań. Planowane jest utworzenie „inkubatorów” dla rozwoju nowych projektów
badawczo-rozwojowych, które pozwolą na realizację zainteresowań oraz promocję
projektów i ich twórców na rynku nowych technologii. Z uwagi na walory
przyrodnicze miejsca oraz kierunki rozwoju miasta szczególnym miejscem będzie
EKOInkubator ukierunkowany na wsparcie i doradztwo w projektach z obszaru
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energetyki

odnawialnej

i

ochrony

środowiska.

Inicjatywa,

energia

oraz

zaangażowanie młodych naukowców w połączeniu z możliwością rozwoju pasji
w zespole złożonym ze studentów różnych uczelni stanowić będzie o wyjątkowości
tego przedsięwzięcia.

10D. Odniesienia
http://www.wroclaw.pl/startupy/konferencja/
http://wss.org.pl/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/projektyrealizowaneprzezwrg/projek
ty-zakonczone/dolnoslaska-siec-wzornictwa-przemyslowego/
http://siec.asp.wroc.pl
http://urbact.eu/boostinno
http://wca-beta.wroclaw.pl/o-projekcie-zielony-transfer
http://wca-beta.wroclaw.pl/o-konkursie-wroclawska-magnoliahttps://pioneers.cli
mate-kic.org/
http://bip.um.wroc.pl/artykul/593/20408/pioneers-into-practice
http://bip.um.wroc.pl/artykuly/182/zintegrowany-system-zarzadzania
http://www.ceppi.eu/about-ceppi/
http://designteka.pl/trwa-festiwal-mysl-eko-zyj-eko.html
http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XLVIII/1168/13
https://galactico.pl/gmap
http://its.wroc.pl/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/regio-stars-awards/?Allnews=true#3
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11. Charakterystyka energetyczna
11A. Obecna sytuacja

We Wrocławiu od 2015 obowiązuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej –
dokument strategiczny wyznaczający kierunki rozwoju gospodarczego miasta
wraz

z

docelowym

przekształceniem

Wrocławia

w

miasto

gospodarki

niskoemisyjnej. Wrocław dąży do istotnego ograniczania zużycia energii
i zwiększenia udziału jej odnawialnych źródeł w pokryciu zapotrzebowania.
Zużycie energii
Całkowite

zużycie

energii

elektrycznej

w

2015

we

Wrocławiu

wyniosło

2 073 972 MWh. Około 24% stanowiło zużycie przez gospodarstwa domowe,
a około 50% zużycie przemysłu i budownictwa.
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Spadek zużycia energii o niskim napięciu
Od

2005

we

Wrocławiu

nastąpił

11%

wzrost

liczby

odbiorców

energii;

w odniesieniu do roku 2006, liczba mieszkań wzrosła o 18%, a ich powierzchnia
o 39%. Mimo to, w zakresie zużycia energii elektrycznej o niskim napięciu
Wrocław wykazuje najsilniejszy trend spadkowy w porównaniu z innymi
miastami Polski. W porównaniu do 2011 odnotowano spadek o ponad 17%.
Miasto

poprzez

propagowanie

programów

ograniczających

niską

emisję,

fotowoltaiki, solarów itp., oraz zachęcanie do projektowania niskoenergetycznych
osiedli przekonuje obywateli i organizacje do obniżenia zużycia energii.
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Budynki użyteczności publicznej
Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej (dane z 2014):
dla wszystkich budynków miejskich zużycie energii elektrycznej wynosi
500 000kWh/rok,
dla

budynków

i

obiektów

należących

do

edukacji

zużycie

energii

elektrycznej wynosi 18 000 000 kWh/rok.
W

związku

zanotowano

z

ulepszaniem
zużycie

wydajności

energii

na

energetycznej
tym

budynków

samym

w

poziomie

2015
co

w 2014, pomimo wzrostu powierzchni budynków.
Przemysł
Zużycie energii elektrycznej ogółem w latach 2011–2014 wzrosło o około 2,9%,
pomimo powyżej opisanych trendów spadkowych. Powodem jest wzrost zużycia
energii w przemyśle o około 11,2% wynikający z rozwoju nowoczesnych gałęzi
przemysłu.
Ciepło sieciowe
Zapotrzebowanie na ciepło dla Wrocławia w 2015 oszacowane zostało na
poziomie 13 286 TJ. Obecnie sieć ciepłownicza we Wrocławiu ma długość 519
km. 50,5% sieci jest preizolowana. Ciepło sieciowe pokrywa około 62%
zapotrzebowania miejskiego. Od 2005 wybudowano 57 km sieci w całości
preizolowanej i zwiększono pokrycie zapotrzebowania na ciepło o 14%. Dzięki
sieci preizolowanej, straty ciepła na przesyle spadły o 20%.
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Technologie innowacyjne
Smart liczniki
W ramach Projektu Smart City, we Wrocławiu trwa wymiana dotychczasowych
tradycyjnych liczników prądu na inteligentne. Z nowoczesnych urządzeń korzysta
już ponad 252 tys. gospodarstw domowych. Projekt obejmujący instalację 350
tys. inteligentnych liczników potrwa do wiosny 2017, obejmując całe miasto.
Jedną z największych zalet urządzeń jest bieżące monitorowanie zużycia energii.
Docelowo szczegółowych informacji o zużyciu będzie dostarczać platforma
Tauron eLicznik, dostępna przez stronę internetową i w formie aplikacji
mobilnej, oferująca narzędzia do świadomego użytkowania energii elektrycznej
i racjonalnego jej wykorzystania. Według wyliczeń Urzędu Regulacji Energetyki,
nowe urządzenia pozwolą na oszczędność w poborze energii elektrycznej na
poziomie około 10%.
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System zarządzania oświetleniem ulicznym
System ma na celu poprawę funkcjonalności oświetlenia oraz energooszczędność.
W zależności od zainstalowanego typu i rodzaju systemu zarządzającego,
uzyskiwane są korzyści zdalnego sterowania m.in.:
precyzja

w

kontroli

czasu

załączania

i

wyłączania

obwodów

oświetleniowych w zależności od pory dnia lub indywidualnych programów;
regulacja natężenia oświetlenia danej grupy lub pojedynczej lampy
obwodu np. wyposażone w urządzenia oświetleniowe typu LED wraz ze
sterowaniem oprawami oświetleniowymi w zasobach gminy;
monitorowanie pracy urządzeń oświetleniowych (kontrola zużycia energii
elektrycznej, rejestrowanie usterek i awarii, generowanie tworzonych
raportów).
Odnawialne źródła energii (OZE)
Potencjalne zasoby i możliwości wykorzystania OZE na obszarze Wrocławia wiążą
się z tzw. rozproszoną generacją energii, głównie w mikroinstalacjach. Duże
obiekty energetyki wodnej lub farmy wiatrowe trudno zlokalizować w warunkach
wielkomiejskich. Małe i mikro- instalacje OZE są preferowane w indywidualnych
domach, spółdzielniach mieszkaniowych i budynkach jednostek samorządowych,
ponieważ gabaryty ich są zbliżone do popularnych kotłów grzewczych na gaz
ziemny lub płynny. Wytwarzana energia elektryczna może być w całości zużyta
w

obiekcie,

jak

również

sprzedana.

Wrocław

nasłonecznienia, co sprzyja instalacji kolektorów

posiada

dobre

warunki

słonecznych i ogniw

fotowoltaicznych. W zasobie miejskim przykładem są m.in. schronisko dla
zwierząt lub placówka edukacyjna.
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11B. Dotychczasowe realizacje
Efektywność energetyczna budynków
W ramach licznych przedsięwzięć termomodernizacyjnych i rewitalizacyjnych
prowadzonych na terenie miasta, w ostatnich latach dokonano (ze środków
prywatnych

i

publicznych)

modernizacji

energetycznej

17 500

budynków

mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Ciepło sieciowe
Fortum Power and Heat Polska, właściciel i zarządca sieci, od 2005 podłącza
do sieci ciepłowniczej obiekty o mocy 30-40 MW rocznie i szacuje, że ten
trend utrzyma się w kolejnych latach ze względu na wysoką liczbę nowych
umów przyłączeniowych. W 2015 Fortum podpisało umowy przyłączeniowe
z 122 nowymi klientami na łączną moc prawie 65 MW. Pod koniec 2015,
zakończono największy dotychczasowy projekt rozbudowy wrocławskiej sieci,
przyłączając modelowe osiedle Europejskiej Stolicy Kultury. W 2016 Fortum
podłączyło we Wrocławiu 53 budynki, na łączną moc prawie 22 MW.

Trigeneracja
W skład Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wchodzi m.in.
zakład EC Muchobór (o mocy cieplnej 3,12 MW i mocy elektrycznej 2,8MW)
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działający na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego i zaopatrujący
budynki WPT w chłód, ciepło i energię elektryczną. Uruchomiony w lipcu 2012
zakład, jest pierwszą w Polsce instalacją trigeneracyjną pracującą w takiej skali.

Biogaz
Na terenie oczyszczalni ścieków „Janówek”, zlokalizowane są 3 generatory
gazowe, każdy o mocy cieplnej 738 kW i mocy elektrycznej 601 kW.
Wyprodukowana energia cieplna i elektryczna przeznaczana jest na potrzeby
własne zakładu. Stopień sprawności cieplnej wynosi 47,6%, a sprawności
elektrycznej

38,7%.

Produkcja

biogazu

i

energii

elektrycznej

wynosiła

w ubiegłych latach odpowiednio: w 2013 – 4,7 mln m3 i 9 228 MWh, w 2014 –
5,8 mln m3 i 11 655 MWh, w 2015 – 6,9 mln m3 i 12 734 MWh.
Wykorzystanie biogazu ma także miejsce na nieczynnym składowisku odpadów
„Maślice”, gdzie pracuje instalacja o mocy 480 kW. Na terenie Gminy Wrocław
moc zainstalowana w biogazowniach wynosi 1,1 MW elektrycznych i 0,7 MW
termicznych.
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Odnawialne źródła energii
Zasoby i możliwości wykorzystania OZE na obszarze Wrocławia wiążą się
z nowoczesnymi

metodami

produkcji

energii,

głównie

z

tzw.

rozproszoną

generacją energii w mikroinstalacjach.
Energia

wodna

Dystrybucyjnego

–

na

(OSD)

terenie

Wrocławia

przyłączone

są

4

do

sieci

lokalne

Operatora
elektrownie

Systemu
wodne

niskospadowe. Ich udział w produkcji energii wynosi około 27 GWh.

Energia

słoneczna

parametrami

istotnym

–

w

przypadku

parametrem

są

zastosowania
roczne

kolektorów

wartości

płaskich,

nasłonecznienia.

Podstawowy czynnik decydujący o usłonecznieniu danego miejsca to natężenie
promieniowania słonecznego, istotnie warunkowane rozkładem zachmurzenia.
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Parametrem bezpośrednio związanym z zachmurzeniem jest usłonecznienie, czyli
czas dopływu bezpośredniego promieniowania słonecznego.

We Wrocławiu średnie usłonecznienie wynosi 1930 godzin/rok. Około 80%
całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na 6 miesięcy sezonu
wiosenno-letniego, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16
godzin, a w zimie skraca się do 8 godzin dziennie. Miasto ma dobre warunki
nasłonecznienia,

co

sprzyja

podejmowaniu

inicjatyw

w

zakresie

instalacji

kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.
We Wrocławiu jest obecnie zainstalowanych kilkanaście tys. m2 grzewczych
instalacji solarnych i kilkaset kW systemów fotowoltaicznych.
Do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja przyłączono w 2015 niemal 900
mikroinstalacji OZE o łącznej mocy ok. 7 MW, z czego 99% stanowiły instalacje
fotowoltaiczne. Natomiast tylko 1% stanowią małe elektrownie wodne, z 4%
udziałem w sumie mocy zainstalowanej. Zgodnie ze sprawozdaniem Tauron
Dystrybucja na koniec 2015, do sieci OSD przyłączonych było 1307
mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej około 9,13 MW, a udział paneli
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fotowoltaicznych w mocy zainstalowanej wszystkich mikroinstalacji wyniósł około
99%.
Energia wiatrowa – Wrocław jako duże miasto w zasadzie nie ma możliwości
produkcji energii przez wykorzystanie energii wiatrowej.

Współpraca z interesariuszami
W 2015 zostało podpisane przez miasto Wrocław, Fortum Power and Heat Polska
Sp. z o. o. (dystrybutor ciepła na terenie miasta) oraz Zespół Elektrociepłowni
Wrocławskich

KOGENERACJA

S.A.

(producent

ciepła

na

terenie

miasta)

„Porozumienie o zrównoważonym rozwoju”. Celem porozumienia jest
zwiększenie efektywności działań w ramach rynku ciepła na rzecz mieszkańców
poprzez współpracę w zakresie:
bezpieczeństwa i efektywności energetycznej,
ochrony środowiska,
odpowiedzialności społecznej.

Edukacja
Wrocław oraz inne podmioty działające na terenie miasta realizują szereg działań
informacyjno-edukacyjnych (dotyczących zmiany zachowań i świadomości)
związanych

z

ograniczaniem

emisji

gazów

cieplarnianych,

efektywnością

energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, a także jakością powietrza. Ciągle
jednak świadomość i zachowanie mieszkańców oraz przedsiębiorców w tym
zakresie wymagają zmian w kierunku ograniczania emisji i efektywnego
wykorzystania zasobów.
11C. Przyszłe plany
Efektywność energetyczna budynków
Planowana

jest

termomodernizacja

7 500

budynków

mieszkalnych

–

wielorodzinnych komunalnych, wspólnotowych i spółdzielczych oraz domów
jednorodzinnych, a także budynków użyteczności publicznej do roku 2030.
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Ciepło sieciowe
Łączny potencjał w mocy cieplnej w obszarach rozwojowych Wrocławia do 2035
roku szacowany jest na 370 MW, z czego 2 peryferyjnych osiedlipołożonych na
południu miasta to ok. 80 MW. Plan zakłada dalszą, dynamiczną rozbudowę
magistralnych sieci cieplnych i podłączenie łącznie ok. 220 MW ciepła
perspektywie do 2035.
W 2017 roku rozpoczęta zostanie budowa około półtorakilometrowego
odcinka sieci ciepłowniczej, który umożliwi dostawę ciepła sieciowego do
osiedla położonego na pn.-zach. miasta.
W ramach II programu KAWKA, Fortum podpisało umowy na przyłączenie
do sieci ciepłowniczej 34 kamienic. Wszystkie budynki objęte umowami
zostaną podłączone do końca 2017 roku. Łączna moc podłączeń wyniesie
5,4 MW.
Ok. 120 kamienic wspólnotowych i spółdzielczych zostanie podłączona do
sieci ciepłowniczej w ramach odrębnych projektów do 2035 roku.

Nowa elektrownia gazowa
Fortum Power and Heat Polska planuje zrealizować we Wrocławiu inwestycję
polegającą na budowie bloku gazowo-parowego CCGT o mocy ok. 400
MWe/290MWt. Ciepło wytwarzane w elektrociepłowni będzie dostarczane do
miejskiego systemu ciepłowniczego poprzez dwie magistrale ciepłownicze 2xDN600 oraz 2xDN-900. Podstawowym paliwem w elektrociepłowni we Wrocławiu
będzie

gaz

wysokiego

ziemny
ciśnienia

wysokometanowy
GAZ

–

SYSTEM.

dostarczany
Rozpoczęcie

poprzez

gazociąg

eksploatacji

nowej

elektrociepłowni we Wrocławiu planuje się na trzeci kwartał 2020. Szacowany
koszt inwestycji wynosi około 350-400 mln euro.
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Odnawialne źródła energii
Nowa elektrownia wodna
Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji we Wrocławiu (MPWiK) jest
właścicielem

i

zarządcą

jazu

na

Nysie

Kłodzkiej

położonego

nieopodal

miejscowości Michałów w województwie opolskim.
Głównym

zadaniem

jazu

jest

piętrzenie

wody

w

celu

zagwarantowania

odpowiedniej ilości surowca zakładom produkcji wody MPWiK. Pozostała woda
przepływa przez jaz bezproduktywnie.
Dlatego też planowana jest budowa elektrowni wodnej na prawym brzegu
rzeki. Elektrownia będzie przede wszystkim produkować energię elektryczną na
potrzeby

pompowni

wody

Michałów,

a jej

nadmiar

sprzedawać

firmie

energetycznej.
Pomysł budowy elektrowni wodnej powstał równocześnie z koncepcją budowy
jazu już w latach osiemdziesiątych i wówczas powstała pierwsza dokumentacja.
Niestety elektrownia nie została zrealizowana. W 2005 roku powrócono do
pomysłu i przygotowano koncepcję budowy elektrowni lewobrzeżnej. Budowa
takiej elektrowni wydawała się uzasadniona ze względów technicznych oraz
ekonomicznych.

W

2007

roku

sporządzono

odpowiednią

dokumentację

projektową. Jednak ze względu na zbyt dużą ingerencję w istniejący obiekt jazu,
rozwiązanie to nie zostało zaakceptowane.
Ostatecznie, powrócono do pierwotnej koncepcji budowy elektrowni na prawym
brzegu rzeki i w 2013 roku zlecono wykonanie wielowariantowej analizy
techniczno-ekonomicznej. Opracowano 7 wariantów. Jako najbardziej korzystny
wskazano wariant elektrowni zlokalizowanej na prawym brzegu, bezpośrednio
przy jazie, z instalacją 2 turbin Kaplana 1800 K3 z poziomą osią wirnika
i prognozowaną produkcją energii – ok. 3200 MWh/rok.

Mapa potencjału solarnego
Wrocław

planuje

wykonanie

analiz

nasłonecznienia

działek

i

budynków

położonych na terenie miasta, które w połączeniu z danymi katastralnymi działek
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i budynków oraz wynikami lotniczego skanowania laserowego, umożliwiłyby
opracowanie mapy potencjału solarnego miasta. Mapa byłaby umieszczona na
miejskim geoportalu i z nim zintegrowana. Ogólnie dostępna informacja na
temat szacowanego potencjalnego uzysku energii przez panele solarne oraz
fotowoltaiczne ma zachęcić mieszkańców Wrocławia do bardziej powszechnego
korzystania z OZE, ułatwić im podejmowanie decyzji oraz przygotowanie
i realizację projektów.
W oparciu o mapę, planowane jest sukcesywne instalowanie kolektorów
słonecznych i paneli fotowoltaicznych na dachach budynków należących do
miasta. Celem jest osiągnięcie pokrycia ok. 50% dachów.
Miasto planuje wydać w latach 2017–2019 7,5 mln euro na wsparcie rozwoju
OZE: m.in. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła.

Ogniwa paliwowe
Wrocław planuje przystąpić do The Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint
Undertaking (FCH 2 JU) w zakresie współpracy przy wdrażaniu technologii
i produktów wodorowych oraz ogniw paliwowych w ramach realizacji celów
związanych z dekarbonizacją systemów transportowych i energetycznych
miasta. Takie rozwiązanie zapewniłoby bezpośredni kontakt z przemysłem
opartym na technologiach wodorowych i ogniwach paliwowych, możliwość udziału
w badaniu dotyczącym wykorzystania wodoru i ogniw paliwowych oraz wsparcie
konsultantów w zakresie wyboru najlepszych form finansowania zadań, które
miasto sobie wyznaczy w zakresie wykorzystania wodoru i ogniw paliwowych
w transporcie i energetyce.
Kontynuowane będą działania inwestycyjne i nieinwestycyjne, służące
poprawie efektywności energetycznej:
w mieszkalnictwie
prowadzenie przedsięwzięć termo modernizacyjnych
kontynuacja wymiany liczników energii elektrycznej na inteligentne
certyfikację nowych i istniejących budynków mieszkalnych
promowanie racjonalnego wykorzystania energii
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w sektorze usług
zwiększenie udziału w rynku energooszczędnych produktów
promocja usług energetycznych wykonywanych przez firmy ESCO,
programy i granty

w sektorze przemysłu (z wyłączeniem instalacji objętych wspólnotowym
systemem handlu emisjami)
promocja wysokosprawnej kogeneracji
system dobrowolnych zobowiązań
rozwijanie

systemu

zarządzania

energią

i

systemu

audytów

energetycznych
programy wsparcia finansowego

11D. Odniesienia
„Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa
gazowe dla obszaru gminy Wrocław”, czerwiec 2016
Plan

Gospodarki

Niskoemisyjnej

dla

obszaru

gminy

Wrocław

http://bip.um.wroc.pl/artykuly/623/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminywroclaw
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ngażowaniem na
poziom
mie ok. 60
0 tys. mieszkańców. Niebawe
em kwota wzrosła d
do 6,2 mln euro,
a głoso
owało oko
oło 170 ty
ys. mieszk
kańców. To
o oznacza, że ok. 4
40% pełno
oletnich
wrocław
wian odda
ało swój głłos na projjekty obyw
watelskie.

12B. Wdrażani
W
e

W 2007 r. Prezy
ydent Wroc
cławia pod
djął decyzjję o wdrożeniu w U
Urzędzie Miejskim
M
Wrocła
awia Zarzą
ądzania Środowis
skowego i do istniiejącej już
ż Polityki Jakości
włączył Polityk
kę Środow
wiskową,, propagu
ującą w mieście
m
w
wszelkie dz
ziałania
służące
e środowisku. Nasttępnym krrokiem by
yło powoła
anie urzęd
du Pełnom
mocnika
Prezydenta ds. Zintegro
owanego Systemu Zarządza
ania, którry przy pomocy
p
Koordy
ynatora ds. Zarząd
dzania Śrrodowiskow
wego ora
az zespołu
u przedsttawicieli
wydzia
ałów

i

biiur,

nadz
zoruje

i

monitorujje

działan
nia

związ
zane

z

ochroną
o

środow
wiska. Dla
a podniesiienia rang
gi całego systemu i nadania mu zna
aczenia
wpisan
no go do Regulam
minu Organizacyjneg
go Urzędu
u. W 201
12 r. w ramach
doskon
nalenia sys
stemu zarrządzania środowisk
kowego Urrząd przes
szedł z wy
ymagań
normy ISO 1400
01:2004 na
a wymaga
ania system
mu EMAS.
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Urząd Miejski Wrocławia
W
stara się
ę wpływać na świa
adomość zarówno swoich
pracow
wników,

j
jak

i

mieszkańców

w

za
akresie

o
ochrony

ś
środowiska
a.

Dla

pracow
wników Urrzędu zostało oprac
cowane i otwarte wewnętrzne forum, które
umożliw
wia

wym
mianę

po
oglądów,

zadawan
nie

pytań
ń,

dotycz
zących

ochrony
o

środow
wiska, w szczególno
s
ości związ
zanych z gospodarką odpadami. Zach
hęcamy
również mieszka
ańców do zachowań
z
proekolog
gicznych m.in.
m
przez
z:
s
system
do
otacji na budowę
b
prz
zyłączy do
o kanalizac
cji sanitarnej (w wy
ysokości
d 50% ko
do
osztów);
program

udostępn
niania

kom
mpostown
ników

–

podczas

czwartej

edycji

programu kupiono 385 sztuk
k urządzeń
ń typu TER
RMO-700, które bez
zpłatnie
o
oddano
d użytku mieszkań
do
ńcom i placówkom
m oświatow
wym, w ramach
umowy za
awieranej na okres 36
3 miesięc
cy. Łącznie od 2012
2 r. udostę
ępniono
mieszkańc
com 790 kompostow
k
wników;
d
dopłaty
do
o wymiany
y pieców.
W ram
mach bud
dowania społeczeństwa oby
ywatelskiego inicjowane są liczne
konsulttacje, np. w spra
awie strattegii rozw
woju mias
sta Wrocła
aw 2030,, które
polegały na zbie
eraniu opin
nii i propozycji mies
szkańców. W tym ce
elu wykorz
zystano
różne formy zbierania danych (np.. ankieta, poczta ellektroniczn
na i trady
ycyjna).
Zorgan
nizowano

spotkania

i

dys
skusje

informa
acyjne na świeżym powietrzu.

z

mieszkańcami,

a

także

pikniki
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Do partycypacy
yjnego zarrządzania miastem powoływ
wane są uchwałam
mi Rady
Miejskiiej,

Rady
y Społeczn
ne. Rady współprac
cują z Rad
dą Miejską i prezyd
dentem

miasta. W ich skład
s
wcho
odzą przedstawiciele organizacji pozarrządowych
h, radni
miejscy
y oraz przedstawicie
ele prezydenta.
Obecniie funkcjon
nujące rad
dy:
RADA DO SPRAW EK
KOLOGII I ZIELENI
W
WROCŁAW
WSKA RAD
DA SENIOR
RÓW
RADA DO SPRAW PO
OLITYKI ROWEROW
R
WEJ
RADA DO SPRAW MOBILNOŚC
M
CI
Na portalu inte
ernetowym
m Wrocław
wia www.wroclaw.p
pl utworzo
ono serwisy, na
których
h znajdują
ą się wszy
ystkie tem
maty związ
zane z oc
chroną śro
odowiska, łącznie
z tymi o charak
kterze edu
ukacyjnym
m. Urząd aktywnie
a
działa w zakresie mediów
m
społecz
znościowy
ych na Fac
cebooku – np. profil Wrocław dla klimattu, i na Tw
witterze
– np. profile
p
eko
osystem i Zielony Wrocław.
W
Więcej
W
na ten
t
temat w Odnies
sieniach
i Dobry
ych prakty
ykach.
12C. Przyszłe
P
p
plany
Wrocła
aw ma barrdzo jasno
o określone program
my ochrony środowiska. Zosta
ały one
wprowadzone

w

ramach

Zinte
egrowaneg
go

Syste
emu

Zarrządzania

i

są

monito
orowane co
o najmnie
ej trzy razy
y w roku przez
p
spec
cjalistów o
odpowiedz
zialnych
za pos
szczególne
e obszary. Wyniki przedstawi
p
iane są Pe
ełnomocniikowi Prez
zydenta
ds. ZSZ
Z, a nastę
ępnie wcho
odzą w skłład przeglą
ądu zarząd
dzania.
CELE

KRÓTK
KOTERMIN
NOWE

o
odnoszą

się

do
o

wybran
nych

as
spektów

środow
wiskowych oceniony
ych jako istotne dla działłalności U
Urzędu. Cele
C
te
obejmu
ują okres
sy roczne
e. Zakłada
ają popra
awę wyzn
naczonych wskaźników w
odniesieniu do ro
oku poprze
edniego.
Jest to np.:
realizacja

zadań

czych
naprawc

krrótkookres
sowych

rredukcji

hałasu

drogowego, tramwajowego określonych w zak
d
ktualizowanym Prog
gramie:
W D minim
WH
mum 70,0
0, %WHT minimum
m
75,0
7
%, WH
W K minimum 45,0 %;
%
likwidacja palenisk węglowych
w
h;
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z
zmniejsze
nie zużyciia papieru do drukarrek i ksero
o co najmn
niej do śre
edniego
w
wskaźnika
a zużycia papieru
p
z ostatnich
o
3 lat;
z
zmniejsze
nie ilości zużytego (kupione
ego) papie
eru ksero co najmniej do
ś
średniego
zużytego (kupioneg
go) papierru ksero z ostatnich
h 3 lat, tj. 21 420
ryz.
CELE DŁUGOTERMINOW
WE Miastto realizujje, odnos
sząc je d
do wskaźn
ników i
wymag
gań zawarrtych w planach
p
u
uchwalanyc
ch przez Radę Mie
ejską Wro
ocławia,
planach krajowych i dyrek
ktywach un
nijnych.
Np. w:
Rozporząd
dzeniu Min
nistra Środowiska z dn. 12 marca 20
012 r. w sprawie
s
poziomów
w odzysku i recyklin
ngu odpad
dów opako
owaniowyc
ch pochod
dzących
z gospoda
arstw domowych;
Programie
e Oczyszcz
zania Kraju z Azbe
estu na la
ata 2009–
–2032 prz
zyjętym
przez Radę Ministtrów uchw
wałą z dn.
d
14 lipca 2009
9 r. w sprawie
s
ustanowie
enia wieloletniego Prrogramu Oczyszczan
O
nia Kraju z azbestu na lata
2009–203
32. (Do dziś
d
usun
nięto z te
erenu Gm
miny Wrocław 895
5,2 ton
w
wyrobów
a
azbestowy
ych).
Celem
m strateg
gicznym dla Wroc
cławia jest wprowa
adzenie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej

(PGN).Z
Zakładamy
y

w

niim

ogra
aniczenie

emisji

gazów

cieplarnianych z obszaru
u miasta o 80% w stosunku do przyjętego
o roku
bazowe
ego, czyli roku 1990, w pe
erspektywie do roku 2050. C
Cel ten zostanie
z
osiągnięty

prze
ez

ogran
niczenie

zużycia

energii

ze

źróde
eł

i

surrowców

konwencjonalnyc
ch, a takż
że zwiększ
zenie udziału energ
gii ze źród
deł odnaw
wialnych
w bilan
nsie energetycznym w perspektywie do roku 2050
0.
Cele szczegółowe PGN w perspe
ektywie śr
rednioterrminowejj:
o
ograniczen
nie do rok
ku 2020 em
misji gazów cieplarn
nianych o 20% w sttosunku
d roku ba
do
azowego;
o
ograniczen
nie do rok
ku 2020 zu
użycia ene
ergii o 20%
% w stosunku do prrognozy
BAU;
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z
zwiększen
nie do roku
u 2020 ud
działu energii ze źró
ódeł odnaw
wialnych do
d 15%
w końcowym zużyciiu energii.

Cele szczegółowe w perrspektyw
wie do rok
ku 2018
Założone cele w perspe
ektywie krótkoterm
k
minowej (d
do roku 2018) wynikają
w
bezpoś
średnio z obecnie zaplanow
wanych działań,
d
w
wpisanych
do WPF
F i są
następujące:
Redukcja emisji CO2e – 26 47
72 Mg CO2e/rok
Oszczędno
ość energii – 64 648
8 MWh/rok
k
Produkcja energii z OZE – 688 MWh/rok

Celem redukcji emisji
e
zan
nieczyszcze
eń do pow
wietrza jes
st osiągnię
ęcie i utrzymanie
poziom
mów dopus
szczalnych
h substancji w pow
wietrzu zg
godnie z a
art. 85, 86
8 i 91
ustawy
y Prawo Ochrony Środowiska oraz zgodnie z aktualn
nym Prog
gramem
Ochron
ny Powietrrza dla stre
efy dolnoś
śląskiej.
W roku
u

2017

udostępniona

będz
zie

miesz
zkańcom

nowa

Mapa

Akus
styczna

Wrocła
awia. Dla wskazanyc
w
ch na mapie akusty
ycznej obs
szarów miiasta, na których
poziom
m hałasu przekracz
za poziom
my dopuszczalne w 2018 r. zaktualiz
zowany
zostanie Program
m Ochron
ny Środow
wiska prze
ed hałase
em dla miasta Wro
ocławia.
nie stan akustyczny
a
y, środowiska we Wrocławiu
W
przedstaw
wia interaktywna
Aktualn
mapa akustyczn
na z 2013
3 r., która
a wraz z częścią opisową
o
udostępniona jest
w Systtemie Informacji Prz
zestrzenne
ej Wrocław
wia.
Wrocła
aw pracuje
e nad stra
ategią Smart City, której
k
pod
dstawowe założenie
e opiera
się na wykorzys
staniu kapitału społe
ecznego. W tym du
uchu, w U
Urzędzie Miejskim
M
zostanie powołan
na grupa robocza
r
„s
smart and
d green”, której głó
ównym zadaniem
będzie poszukiw
ie innowa
wanie, wdrrażanie i promowan
p
acyjnych rozwiązań „out of
the bo
ox” dla Urrzędu i dla
a Miasta, na styku filozofii „smart” i z
zrównowa
ażonego
rozwoju. W ramach prac grupy,
g
prz
zewidywan
ne jest m.in. organiizowanie spotkań
s
dla pra
acowników
w.
Wyzwa
aniem, któ
óre miasto
o traktuje przede wszystkim
w
jako pełną
ą inwenta
aryzację
obecne
ego stanu
u, a takż
że rodzaj przyrzec
czenia społeczne
s
ego dotyc
czącego
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priorytetowego traktowan
nia przeds
sięwzięć środowisko
owych jestt także niniejsza
aplikac
cja. W je
ej tworzen
niu brały udział lid
derujące organizacjje pozarz
ządowe,
a samo
o jej pow
wstanie to odpowied
dź na potrrzeby mieszkańców, którzy względy
w
ekologiczne uzna
ali za jedne z prioryttetowych dla kierunku rozwojju miasta.
Idea złożenia
z
aplikacji wraz
w
z jej głównym
mi celami została p
podana do
o opinii
publicz
znej, a fiinalna we
ersja dokumentu na
n stałe udostępniona na stronie
interne
etowej Wro
ocławia.
12D. Odniesien
O
nia
Uchwałła

w

s
sprawie

przyjęcia

Zasad

polityki

ekologicz
znej

Wrocławia

http:///uchwaly.u
um.wroc.p
pl/uchwala.aspx?num
mer=LII/813/98
Program

Ochrony

Środo
owiska

dla

miasta
a

Wrocław
wia

na

lata

2–2015
2012

http:///bip.um.wrroc.pl/arty
ykul/305/5
5345/program-ochro
ony-srodowiska-dla-miasta-wroclawia
a-na-lata--2012-201
15
Uchwałła w spraw
wie polityk
ki rowerow
wej
http:///uchwaly.u
um.wroc.p
pl/uchwala.aspx?num
mer=LV/16
688/10
Dotacje
e na wymianę ogrze
ewania
http:///infokawka
a.pl/
Dział Ochrony
O
Kllimatu
http:///bip.um.wrroc.pl/arty
ykul/226/3
3223/wydz
zial-srodow
wiska-i-rolnictwa
Zintegrrowany Sy
ystem Zarz
ządzania
http:///bip.um.wrroc.pl/arty
ykuly/182//zintegrow
wany-syste
em-zarzad
dzania
Strateg
gia rozwoju Wrocław
wia 2030
http:///www.wroc
claw.pl/strrategia-roz
zwoju-wro
oclawia-20
030/forum-wroclawia
ansemanria-dyskus
sje-warszttaty
System
m Informac
cji Przestrrzennej
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http:///www.geop
portal.wro
oclaw.pl/
Strateg
gia rozwoju Wrocław
wia 2030 „Zgłoś
„
swó
ój pomysł””
http:///www.wroc
claw.pl/strrategia-roz
zwoju-wro
oclawia-20
030/zglos-swoj-pom
mysl
Wyniki badań na
a temat po
otencjału Wrocławia
W
i strategii rozwojow
wych miastta
http:///www.wroc
claw.pl/strrategia-roz
zwoju-wro
oclawia-20
030/files/W
Wroclaw-2030prezentacja-med
dia-3.pdf
Wrocła
aw rozmaw
wia
http:///www.wroc
claw.pl/ko
onsultacje--spoleczne
e
Wrocła
awski Budż
żet Obywa
atelski
https:///www.wro
oclaw.pl/budzet-oby
ywatelski-w
wroclaw/w
wbo2016/p
projekty-2016
Wykonanie budż
żetu
http:///bip.um.wrroc.pl/arty
ykul/424/1
11977/sprawozdania
a-z-wykon
nania-budz
zetumiasta
http:///www.wroc
claw.pl/wrroclaw-zielona-stolic
ca-europy--w-2019
http:///www.radio
owroclaw.pl/articles
s/view/597
778/Wroclaw-chce-w
walczyc-o--tytulZielone
ej-Stolicy-Europy-To
o-dobry-po
omysl-GLO
OSUJ
http:///wroclaw.o
onet.pl/wro
oclaw-chce-byc-zielona-stolica-europy--w-2019roku/rc
cesyz
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1. Osiedle Europejskiej Stolicy Kultury
Jednym z najbardziej unikatowych projektów Europejskiej Stolicy Kultury jest
Osiedle Europejskiej Stolicy Kultury – Nowe Żerniki. Projekt nawiązujący do
legendarnej wystawy architektonicznej WuWa z 1929 r. jest w trakcie realizacji,
a finalnie będzie miejscem doskonale skomunikowanym z centrum miasta,
ekologicznym, bogatym w instytucje oraz aktywizującym mieszkańców.
Przedsięwzięcie zostało nagrodzone główną nagrodą w kategorii Merit Prize (ex
aequo z chińskim Wuhan) na najbardziej innowacyjny projekt miejski. Konkurs
odbywał się w RPA, a zorganizowało go międzynarodowe stowarzyszenie
planistów miejskich i regionalnych ISOCARP. Stowarzyszenie założone w 1965 r.
zostało uznane przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Radę Europy
i ma formalny status konsultanta przy UNESCO.

Nowe Żerniki to przedsięwzięcie, w którym nacisk położono na współpracę wielu
środowisk. Jego organizatorami są: miasto Wrocław, Dolnośląska Okręgowa Izba
Architektów RP, przy współpracy wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia
Architektów RP. Modelowe osiedle Nowe Żerniki zostało zaprojektowane przez
najlepszych wrocławskich architektów i urbanistów.
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Na terenie osiedla, poza ekologicznymi budynkami mieszkalnymi (np. formuła
budynków pasywnych, zieleń na dachach, instalacje fotowoltaiczne, urban
gardening), znajdzie się szkoła, przedszkole, dom seniora, a także dom kultury
ulokowany w przebudowanym schronie. Oryginalnie zaprojektowane przestrzenie
publiczne będą ułatwiać budowanie więzi społecznych. Budynki i infrastruktura
spełniają wszelkie wymogi budownictwa ekologicznego. Dystrybucja odbędzie się
na zasadach spółdzielczych, dzięki czemu obniżone zostaną koszty kupna, na
które będzie stać również osoby średniozamożne. Główne osie osiedla zostały
zaprojektowane jako zielone aleje, w które wkomponowane zostaną kameralne
punkty handlowe i usługowe, a także szereg parków kieszonkowych. Na terenie
przecinającego osiedle z północy na południe skweru ulokowane zostaną obiekty
rekreacyjne – boiska i place zabaw.
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2. Centrum Wiedzy o Wodzie – HYDROPOLIS
Hydropolis, to multimedialna i interaktywna wystawa poświęcona wodzie.
Wystawa powstała w zabytkowym budynku z XIX w., który przez ponad 100 lat
pełnił funkcję zbiornika wody czystej dla mieszkańców Wrocławia. W wyniku
nadania mu nowej funkcji, dziś historyczny budynek stał się miejscem
przekazywania wiedzy o wodzie i jej roli w przyrodzie. To przykład
innowacyjnego podejścia do obowiązków Miasta związanych z opieką nad
zabytkami. W 2016 r. Hydropolis zostało wybrane przez National Geographic na
jeden z 7 Cudów Polski. Koszt inwestycji 14,7 mln euro.

Poza zwiedzaniem w ramach ustalonego scenariusza, ofertę edukacyjną
Hydropolis uzupełniają warsztaty i zajęcia lekcyjne. W efekcie Hydropolis
przyczynia się do zrównoważonego rozwoju miasta, uświadamiając społeczność w
zakresie edukacji ekologicznej.
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W ramach wystaw poruszane m.in. takie tematy jak:
Planeta wody
Projekcja 360º na 65-metrowym ekranie, która opowiada o powstaniu wody na
Ziemi, stanowi pierwszy etap zwiedzania wystawy. 10-minutowy film zabiera
w najodleglejsze zakamarki kosmosu.
Głębiny
W tej strefie można z bliska obejrzeć najbardziej niezwykłe stworzenia głębinowe
i odkryć niesamowite życie ukryte w ciemnościach. Można tu zobaczyć batyskaf
„Trieste” i wraki zatopionych statków i okrętów.
Historia inżynierii wodnej
W tej strefie odwiedzający poznaje działanie wodnych wynalazków z czasów
starożytnych: śruby Archimedesa, koła wodnego, zegara wodnego i turbiny
Herona. Na przykładzie Egiptu i Nilu pokazano, jak kluczowa dla rozwoju każdej
cywilizacji jest woda.
Miasto i woda
Przedstawiony jest tutaj proces produkcji i dostarczania wody oraz odbioru
i oczyszczania ścieków. Ten aspekt jest szczególnie ważny dla kształcenia
ekologicznego mieszkańców. Odwiedzający dowiadują się w tej strefie o źródłach
zanieczyszczeń wody, o procesie jej oczyszczania oraz o sposobach zmniejszenia
jej zużycia w gospodarstwach domowych i zapobiegania dostawaniu się do
kanalizacji substancji niebezpiecznych, takich jak leki. Głównym przesłaniem tej
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strefy jest ukazanie czystej wody pitnej jako zasobu cennego.

3. Inteligentny System Sterowania

Dobre praktyki | 6
75% wszystkich sygnalizacji świetlnych zostało połączonych w jeden organizm.
Umożliwił to, wprowadzony we Wrocławiu, Inteligentny Systemu Transportu
(ITS), który objął zasięgiem całe miasto. Setki detektorów i kamer na
skrzyżowaniach oraz urządzenia pokładowe we wszystkich pojazdach komunikacji
miejskiej, pozwalają priorytetowo obsługiwać autobusy i tramwaje, ale też –
w zależności od potrzeb – rozładowywać nadmierne kolejki samochodów na
wlotach ze skrzyżowań. Ważną częścią ITS są tablice elektroniczne na
przystankach, informujące o rzeczywistym czasie przyjazdu danego środka
transportu lub zmianach w kursowaniu. Powstało zintegrowane Centrum
Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym. Wszystkie służby odpowiedzialne
za ruch w mieście skoncentrowano w jednym ośrodku dowodzenia. Kamery
kontrolujące ruch na wlotach skrzyżowań sprzyjają również zwiększeniu
bezpieczeństwa. Operatorzy mogą między sobą przekazywać informacje
o zdarzeniach i aktualnej sytuacji. Potężne Data Center systemu ITS na bieżąco
gromadzi wszystkie dane o ruchu i sytuacji na drogach Wrocławia i dynamicznie
wpływa na poprawę płynności ruchu, zmniejszanie zatorów oraz odciążanie
centrum i śródmieścia od ruchu tranzytowego.

Rozwój systemu Inteligentnego Sterowania Ruchem
Na bazie ITS powstają nowe możliwości budowy Smart City. Wybudowana
infrastruktura światłowodowa (ponad 100 km rurociągów teletechnicznych),
sprzyja przesyłowi dużych ilości danych. Zgłaszane przez użytkowników ITS
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wnioski zmuszają do ciągłego udoskonalania systemu. Powstaje projekt objęcia
głównych sygnalizacji systemem dodatkowych wyświetlaczy dla motorniczych,
stale trwają prace nad udoskonalaniem algorytmów zarządzania w Centrum
Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym. Rozwija się współpraca
z uczelniami, a dane pozyskiwane z detektorów są na coraz większą skalę
udostępniane w postaci Open Data do dalszego wykorzystania.
Nagrody
2014 Lider ITS od Stowarzyszenia ITS-Polska pod patronatem Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby
Gospodarczej Drogownictwa za „Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany
przez firmy branży ITS”
2016 Finalista konkursu Regio Stars 2016 organizowanego przez Komisję
Europejską, w kategorii City Star – innowacyjne rozwiązania dla
zrównoważonego rozwoju transportu

4. Polityka rowerowa Wrocławia
Wzrost ruchu rowerowego we Wrocławiu jest jednym z najistotniejszych
elementów naszego myślenia o polityce przestrzennej i transportowej w mieście.
Rzeki oraz rozbudowana infrastruktura kolejowa, stwarzają wiele „wąskich
gardeł” dla transportu samochodowego. Tworząc jednocześnie szansę dla
rozwoju ruchu rowerowego. 140 tysięcy studentów oraz liczne firmy
zatrudniające młodych ludzi, a także osoby w każdym wieku, dla których zdrowy
tryb życia staje się coraz ważniejszy, to olbrzymia grupa zainteresowanych tą
formą przemieszczania się.
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Miejska polityka rowerowa z 2010 r. wyznaczyła cel – 15% udziału ruchu
rowerowego w ogólnej liczbie podróży. Trasy rowerowe zaczęły powstawać jako
przemyślane działania mające na celu spięcie ich w jeden spójny system (łącznie
z systemem przejazdów pod głównymi mostami). Dzięki temu sieć tras
rowerowych obecnie liczy 255 km. Dodatkowo 387 km dróg funkcjonuje jako
Tempo 30 (przy 1063 km dróg publicznych w mieście).

Od 2011 r., kiedy wypożyczalnie rowerowe pojawiły się we Wrocławiu, 135 886
zarejestrowanych osób skorzystało z nich 2 349 709 razy. Ponad milion
wypożyczeń i 24 074 nowych użytkowników – taki wynik odnotowano w ramach
Wrocławskiego Roweru Miejskiego od początku 2016 roku.
Wiele rozwiązań technicznych służących rozwojowi ruchu rowerowego było
wdrażanych we Wrocławiu po raz pierwszy w Polsce. Na podstawie naszych
doświadczeń w 2014 r. zmienione zostały przepisy krajowe wprowadzające śluzy,
sygnalizacje rowerowe oraz ruch pod prąd – wrocławskie rozwiązania stały się
modelowe w skali kraju. Wybór konkretnych tras oraz standardu realizacji
zawsze przebiega w ramach konsultacji z Radą ds. Polityki Rowerowej.
Wsparciem dla rozbudowy systemu tras była budowa parkingów rowerowych. Od
2011 r. prowadzona jest stała kampania „wnioskuj o stojak”. W ramach akcji,
każdy mieszkaniec ma możliwość wnioskowania o rowerowe miejsce parkingowe.
W ten partycypacyjny sposób ustawiono blisko 6000 miejsc parkingowych
w całym mieście.
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5. Zieleń bez granic
W nowym studium – strategicznym dokumencie miasta – zaznaczona jest idea
Zieleni bez granic. Planowanie rozwoju według niej oznacza zanik tradycyjnej
granicy pomiędzy strukturą urbanistyczną a przyrodniczym otoczeniem i
określenie ich relacji.

Uzupełnieniem dla tego zielonego szkieletu miasta są projekty: Zielone Tętnice
Wrocławia i parki kieszonkowe
Zielone Tętnice Wrocławia to rozpoczęty w 2015 r. szeroki program
maksymalnego zazieleniania głównych arterii Wrocławia. Pięć ulic wjazdowych do
miasta ma w ciągu kilku lat stać się prawdziwymi zielonymi tętnicami. Prace nad
pierwszym odcinkiem tzw. zachodnią tętnicą rozpoczęły się wiosną 2016 r.
Rozstrzygnięty został konkurs na projekt. Zgodnie z jego założeniami największe
trasy wjazdowe do miasta zostaną obsadzone drzewami i kwiatami. Tam gdzie to
możliwe, powstaną parki kieszonkowe. Obecnie wciąż trwają intensywne analizy
oceniające, które fragmenty ulic zmieniać w pierwszej kolejności.
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Parki kieszonkowe, to wrocławska propozycja, pilotażowy projekt pn. Zielona
Strefa. Został zgłoszony w ramach unijnego programu „Horizon 2020”, a jego
celem jest stworzenie rozwiązania będącego modelem do zastosowania w całej
Europie. Celem projektu jest przystosowanie miasta do zmian klimatu między
innymi poprzez stworzenie katalogu przykładowych rozwiązań, zapewniających
schronienie przed upałem, lokalne obniżenie temperatury, opartych na tzw.
usługach
środowiskowych
czyli
takich,
które
umożliwiają
lokalne
zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych. Rozwiązania takie umożliwią
stworzenie oaz zieleni, dających schronienie przed upałem, zapewniając
zacienienie i lokalne obniżenie temperatury. Bardzo ważna jest społeczna rola
parków kieszonkowych. W Polsce parki to ważne miejsca spotkań i integracji.
Nowe parki przyczynią się do wzrostu kapitału społecznego mieszkańców.
Powstaną łatwo dostępne i przyjazne niewielkie tereny w przestrzeni publicznej,
takie jak: parki kieszonkowe, zielone ściany i aleje. W plebiscycie wrocławskim
mieszkańcy zgłosili już 129 udokumentowanych propozycji.
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6. (e)Partycypacja społeczna

Współdecydowanie o Wrocławiu przez jego mieszkańców jest wyjątkowo ważne
dla samorządu. Mieszkańcy miasta mają do dyspozycji kilkadziesiąt miejsc
w przestrzeni wirtualnej, w których mogą w sposób interaktywny wyrażać swoje
zdanie na temat miasta. To również miejsca, w których dowiadują się o tym co
dzieje się we Wrocławiu. Taka forma dialogu z mieszkańcami jest przez nich
bardzo akceptowana: szybka i ekologiczna.
To m.in.:
Działania środowiskowe, poradniki, dokumenty do pobrania, aktualności
http://www.wroclaw.pl/srodowisko/
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https://www.facebook.com/wroclawzielony/
https://www.facebook.com/wroclawdlaklimatu/
https://twitter.com/zzm_wroclaw
https://twitter.com/rzecznikeko
Codzienna informacja o jakości powietrza na stronie głównej portalu
miejskiego
http://www.wroclaw.pl/srodowisko/jakosc-powietrza-wewroclawiu?utm_source=wroclaw.pl&utm_medium=airquality&utm_campaign=home
Formularz służący do zgłaszania przypadków łamania prawa polegającego
na spalaniu odpadów
http://www.wroclaw.pl/srodowisko/piece-to-nie-smietnik
Plan gospodarki niskoemisyjnej
http://www.wroclaw.pl/gospodarka-niskoemisyjna-we-wroclawiu-2
Rady Społeczne, będące organami doradczymi prezydenta w różnych
obszarach. Istnieje m.in. Rada ds. Ekologii i Zieleni
http://www.wroclaw.pl/rada-ds-ekologii-i-zieleni
Zielone tętnice Wrocławia
http://www.wroclaw.pl/srodowisko/zielone-tetnice
Ulgi w podatku od nieruchomości dla mieszkańców, którzy zdecydują się
utworzyć na swoim budynku ogólnodostępny zielony dach lub ogród
wertykalny na ścianach budynku
http://www.wroclaw.pl/za-zielony-ogrod-na-dachu-nizszy-podatek
Wrocławskie Wyzwanie: MOBILNOŚĆ – projekt promujący ideę transportu
zrównoważonego poprzez korzystanie z aplikacji Better Points
http://www.wroclaw.pl/srodowisko/mobilnosc,
Projekty dla miłośników zwierząt (mapa miejsc przyjaznych zwierzętom w
mieście) www.wroclaw.pl/wroclaw-akcja-znakowania-miejsc-przyjaznychzwierzetom
https://twitter.com/wroclawna4lapy
https://www.facebook.com/WroclawNa4Lapy
Wrocławiu czynnych jest 10 stacji ładowania pojazdów elektrycznych
http://www.wroclaw.pl/wroclawski-system-ladowania-pojazdowelektrycznych
Wrocław rozmawia – platforma konsultacji społecznych jako forma dialogu
pomiędzy mieszkańcami a urzędnikami
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http://www.wroclaw.pl/konsultacje-spoleczne
https://www.facebook.com/wroclawrozmawia/
https://twitter.com/WroclawRozmawia
Wrocławski Budżet Obywatelski – serwis o projekcie, wszystkich jego
edycjach, zrealizowanych projektach, projektach w trakcie realizacji wraz
z postępem prac, formularz do internetowego głosowania na projekty
http://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski
https://www.facebook.com/wroclawskibudzetobywatelski/
Wrocław 2030 – serwis powstającej nowej strategii miasta z udziałem
mieszkańców i organizacji społecznych, dane z procesów towarzyszących
powstawaniu strategii 2030
http://www.wroclaw.pl/strategia-rozwoju-wroclawia-2030/
http://www.wroclaw.pl/strategia-rozwoju-wroclawia-2030/strategiarozwoju-wroclawia-2030-dane
https://www.facebook.com/strategiawroclaw2030/
Studium Wrocławia – powstaje z udziałem mieszkańców, na stronie
publikowana jest mapa złożonych wniosków
http://zaplanuj.wroclaw.pl/
Mobilny Asystent Mieszkańca – kanał informacyjny i interwencyjny, który
jest przykładem włączania się mieszkańców w sprawy swojego miasta
http://www.wroclaw.pl/mobilny-asystent-mieszkanca
Platforma dedykowana lokalnym startupom oraz przedsiębiorstwom
innowacyjnym technologicznie
http://www.wroclaw.pl/startupy/
Wirtualny doradca mieszkańca w Urzędzie Miejskim
http://www.wroclaw.pl/wirtualny-doradca-mieszkanca-urzad-miejskiwroclaw

