Sprawozdanie z realizacji prac
23 września 2021

Zgodnie z punktem 2 podpunktem 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia na „Miejski Plan Adaptacji do
zmian klimatu dla Miasta Ząbki” realizowanego jest w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu
kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki” umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-000013/17-00 z dnia 04.08.2017r. współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na
klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów
2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich), przedstawiam zakres
prac wykonanych do dnia 23 września 2021 roku:








Powołano zespół ds. realizacji MPA
Przyjęto i zatwierdzono harmonogram realizacji prac, konsultacji i płatności,
Opracowanie założenia do MPA dla Miasta Ząbki, które przedstawiono podczas I spotkania
informacyjno-warsztatowego z mieszkańcami Miasta Ząbki,
Opracowano zadania Zespołu ds. przygotowania MPA,
Dokonano identyfikacji interesariuszy zarówno przez Wykonawcę jak i członków zespołu ds.
realizacji MPA ze strony Zamawiającego,
Przeprowadzono cykl I spotkania informacyjno-warsztatowego z mieszkańcami Miasta Ząbki
(w dniu 21 i 22 września 2021 r.) – informacja ze spotkań poniżej.
Uzgodniono na 5 października termin spotkania w formule on-line dla Radnych Miasta Ząbki.

Informacja ze spotkań z mieszkańcami Miasta Ząbki przeprowadzonego w dniach
21 i 22 września 2021 r.
Data, godzina i miejsce spotkań:
 21 września 2021 r. godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach
 22 września 2021 r. godz. 9:00 – Stadion MOSiR w Ząbkach
Uczestnicy:
 Przedstawiciele Wykonawcy – dr Łukasz Pierzchała, dr Adam Hamerla,
 Przedstawiciele zespołu ds. realizacji MPA ze strony Zamawiającego,
 Radni Miasta Ząbki,
 Przedstawiciele mieszkańców Miasta Ząbki,
 Przedstawiciele ośrodków oświatowych w Mieście Ząbki,
 Przedstawicielka Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Drewnica.
Zakres spotkań
 Przedstawienie przez Wykonawcę założeń do realizacji MPA Miasta Ząbki w postaci
prezentacji multimedialnej (wprowadzenie do tematyki zmian klimatu i ich skutków; zakres,
cele, etapy realizacji MPA),
 Dyskusja dotycząca problemów i wyzwań w zakresie adaptacji do zmian klimatu Miasta Ząbki.
W ramach dyskusji / warsztatu poruszono następujące kwestie:
o Potencjalne negatywne skutki i szanse związane ze zmianami klimatu dla Miasta,

o
o
o
o
o
o

o
o

Deficyt obszarów zielonych i wolnych przestrzeni w mieście,
Sposób prowadzenia gospodarki mieszkaniowej i infrastrukturalnej na terenie
Miasta, w tym rozbudowa układu komunikacyjnego i sieci kanalizacji deszczowej,
Zagadnienia dotyczące gospodarowania zielenią miejską, a zwłaszcza drzewostanem
na terenie Miasta i uwarunkowaniami formalno-prawne z nią związane,
Problem zanieczyszczenia powietrza i natężenia ruch samochodowego w mieście,
Zaangażowania mieszkańców w realizację MPA i polityki ekologicznej w Mieście,
Rola edukacji i budowania świadomości ekologicznej społeczeństwa jako szansa na
budowę skutecznych mechanizmów dostosowawczych do zmian klimatu
i podnoszenia jakości przestrzeni publicznej,
Wpływ zmian klimatu i gospodarki leśnej na stan lasów w mieście i możliwość
wykorzystania ich przestrzeni do przeciwdziałania skutkom zmian klimatu,
Rola MPA w aspekcie innych dokumentów i polityk miejskich .

