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Bełchatów

 Miasto położone w woj. łódzkim, w mezoregionie Wysoczyzny 
Bełchatowa

 nazwa pochodzi od imienia Bełchat, założyciela osady

 58 326 mieszkańców (stan na 31.12.2016), w tym: 

- 6661 osób w wieku powyżej 65 roku życia 
(11,4% populacji miasta)

- 3452 dzieci do 5 roku życia (5,9 % populacji miasta)

- ok. 800 osób niepełnosprawnych (ok. 1,4 % populacji miasta)

 Miasto uznawane za ośrodek przemysłu wydobywczego 
i energetycznego (z racji sąsiedztwa kopalni węgla brunatnego 
i elektrowni posiadających w swoich nazwach nazwę miasta)

http://www.belchatow.pl/



 całkowite pokrycie Miasta planami zagospodarowania przestrzennego

 czyste i zadbane Miasto

 zagospodarowane tereny zieleni, w szczególności dolina Rakówki

 darmowa komunikacja miejska

 dobrze rozwinięta sieć i infrastruktura placówek oświatowych, 
kulturalnych oraz baza sportowo-rekreacyjna

 duża liczba organizacji pozarządowych

 zaangażowani i kompetentni urzędnicy miejscy

 dobra współpraca z instytucjami naukowymi

Bełchatów – atuty

http://www.belchatow.pl/



 wzrost liczby dni z temperaturą maksymalną powietrza

 występowanie fal gorąca i dni upalnych

 zwiększająca się roczna suma opadów i liczba dni z opadem 
ekstremalnym, któremu często towarzyszą burze 

 zwiększająca się prędkość porywów wiatru

 okresowe występowanie lokalnych podtopień spowodowanych 
krótkotrwałym opadem deszczu o dużej intensywności

 okresowe występowanie przekroczeń stanu alarmowego na 
rzece Rakówce

 występowanie przekroczeń wartości kryterialnych dla stężeń 
zanieczyszczenia powietrza 

Zagrożenia klimatyczne 
w Bełchatowie



 powodzie ze strony Rakówki

 podtopienia spowodowane nadmiernymi opadami atmosferycznymi

 brak badań meteorologicznych i zanieczyszczeń powietrza w Mieście

 niewystarczający system powiadamiania mieszkańców 
o gwałtownych zjawiskach atmosferycznych

 słabo rozwinięta sieć ścieżek rowerowych

 niskie poczucie tożsamości lokalnej

Bełchatów – problemy

http://www.belchatow.pl/



Wpływ klimatu na Miasto 

http://belchatow.naszemiasto.pl



Wpływ klimatu na Miasto 



Podtopienia wystąpiły w kilku miejscach 

w Bełchatowie po ostatnich ulewach. 

Rakówka wystąpiła z brzegów m.in. 

w Parku Olszewskich. 

Woda w Rakówce może wystąpić 

z koryta rzeki. Zespół Zarządzania 

Kryzysowego czeka w pogotowiu 

i śledzi prognozy pogody. 

http://belchatow.naszemiasto.pl

Wpływ klimatu na Miasto 



Wpływ klimatu 

na Miasto 



Interwencje Państwowej Straży Pożarnej 

na terenie Bełchatowa
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Sektory najbardziej wrażliwe 
na zmiany klimatu

 zdrowie publiczne i jakość życia

 bioróżnorodność

 gospodarka ściekowa

 transport

http://belchatow.naszemiasto.pl



Wizja i cel główny Strategii 

Bełchatów miastem przyjaznym mieszkańcom 

i przedsiębiorcom, przygotowanym na wyzwania 

wynikające ze zmian klimatu

Wizja:

Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców

i efektywnego funkcjonowania gospodarki 

w warunkach zmian klimatu

Cel główny:



Cele szczegółowe

Cel 1. Poprawa funkcjonowania zieleni miejskiej

Cel 2.
Zwiększenie odporności miasta na powodzie nagłe 

(miejskie) i rzeczne

Cel 3.
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obliczu zmian 

klimatu

Cel 4.
Poprawa funkcjonowania infrastruktury usług 

publicznych w obliczu zmian klimatu 



Działania w ramach celu 1 

Cel 1. Poprawa funkcjonowania zieleni miejskiej

Działanie 1.1.

Inwentaryzacja zadrzewienia miejskiego, diagnoza stanu, analiza 

pod kątem odporności zadrzewienia miejskiego na nadzwyczajne 

warunki atmosferyczne (odporność na zagrożenia)

Działanie 1.2.

Zmniejszenie intensywności wysp ciepła poprzez wprowadzanie 

błękitno-zielonej infrastruktury (np. zielone ściany i dachy, 

ogrody kieszonkowe itp.)

Działanie 1.3.
Zwiększenie powierzchni terenów zielonych o wysokiej zdolności 

łagodzenia upałów

Działanie 1.4.

Opracowanie Katalogu Dobrych Praktyk możliwych do wdrożenia 

w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury dla spółdzielni 

mieszkaniowych i indywidualnych właścicieli posesji i 

promowanie go 

Działanie 1.5. Uwzględnianie w dokumentach planistycznych rozwiązań 

kształtowania przestrzeni i ich funkcjonowania umożliwiających 

ochronę wód, ochronę powietrza i przewietrzanie miasta



Działania w ramach celu 2 

Cel 2. Zwiększenie odporności miasta 
na powodzie nagłe (miejskie) i rzeczne

Działanie 2.1.

Zwiększenie retencji korytowej w celu wzmocnienia 
ochrony przeciwpowodziowej 
Poddziałanie2.1.1. Budowa zbiorników retencyjnych 
na rzece Rakówce i jej dopływach 
Poddziałanie 2.1.2. Remonty lub przebudowy 
obiektów hydrotechnicznych na rzece Rakówce i jej 
dopływach

Działanie 2.2. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej

Działanie 2.3.

Wzmocnienie miejscowej retencji wód opadowych na 
terenie miasta dla zapobiegania podtopieniom 
opadowym (błękitno-zielona infrastruktura na terenach 
zieleni miejskiej i w terenach szczelnie zabudowanych)



Działania w ramach celu 3

Cel 3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
w obliczu zmian klimatu

Działanie 3.1.

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat 

skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych 

i ochrony przed nimi

Działanie 3.2.

Rozbudowa systemu informowania mieszkańców 

o zagrożeniach pogodowych i budowa systemu 

informowania mieszkańców o jakości powietrza 

w mieście

Działanie 3.3.

Przeprowadzenie szkoleń dla służb ratowniczych 

i kampanii informacyjnej dotyczącą działających 

w mieście systemów ostrzegania



Działania w ramach celu 3 – cd.

Cel 3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
w obliczu zmian klimatu

Działanie 3.4.
Budowa systemu monitoringu meteorologicznego 

na terenie miasta

Działanie 3.5.
Wdrożenie monitoringu jakości powietrza na terenie 

miasta

Działanie 3.6.

Wdrożenie monitoringu powodziowego na terenie 

miasta (badania stanu wody w rzece Rakówce i jej 

dopływach)



Działania w ramach celu 4

Cel 4. Poprawa funkcjonowania infrastruktury 
usług publicznych w obliczu zmian klimatu

Działanie 4.1.

Likwidacja w budynkach publicznych 

konwencjonalnych źródeł ciepła lub wymiana na inne, 

w tym zastosowanie OZE

Działanie 4.2.

Ograniczenie zużycia wody w budynkach użyteczności 

publicznej i placówkach oświatowo-kulturalnych, np. 

poprzez ponowne wykorzystanie „wody szarej” i 

używanie deszczówki

Działanie 4.3. Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych

Działanie 4.4.
Rozbudowa floty niskoemisyjnych autobusów 

miejskich wyposażonych w klimatyzację



http://belchatow.naszemiasto.pl/

Podsumowanie

Bełchatów już aktywnie i konsekwentnie działa na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia w mieście zarówno 
poprzez działania doraźne, jak i inwestycyjne. 

Mamy nadzieję, że działania zaplanowane w Strategii adaptacji 
do zmian klimatu miasta Bełchatowa, będące rozwinięciem już 
podejmowanych inicjatyw, pomogą Miastu zmierzyć się z 
zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatu. 
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