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każde miasto w świecie definiuje jego infrastruktura. Funkcjonalność miejskich systemów decyduje  

o jakości życia mieszkańców – zarówno w wielkich aglomeracjach, jak i małych ośrodkach. Zmiany klimatu są dla 

tych systemów stosunkowo nowym i specyficznym wyzwaniem. Eksperci nie spierają się dziś czy należy 

adaptować miasta do zagrożeń klimatycznych, tylko w jaki sposób zrobić to najlepiej. W ogromnej większości 

polskich miast rewizji wymagają m.in. polityka przestrzenna, plany ochrony ludności czy infrastruktura 

transportowa. Brak działań skutkować może wielkimi szkodami - szacuje się, że tylko w latach 2001-2010 straty 

poniesione w Polsce w wyniku zmian warunków klimatycznych wyniosły 54 mld zł. 

Zagrożeniom zmieniającego się klimatu, ale także szansom rozwoju, jakie niosą miejskie programy adaptacyjne 

poświęcone będzie tegoroczne EkoForum – 13 marca we Wrocławiu. Z przedstawicielami samorządów i biznesu 

spotkają się specjaliści zajmujący się adaptacją miast do nowych warunków klimatycznych. Uczestnikom 

zaprezentowane zostaną m.in. najlepsze miejskie praktyki adaptacyjne, programy finansowania oraz sposoby 
pomiaru i prawidłowej oceny zagrożeń klimatycznych na danym terenie.  

Szczególne miejsce w programie EkoForum 2018 zajmie kwestia miejskich zasobów wodnych  

i prawidłowej gospodarki wodnej. Zmiany klimatu oznaczają, że polskie miasta coraz częściej borykać się będą ze 

skrajnymi warunkami w tym obszarze – z jednej strony deszcze nawalne o niespotykanym natężeniu niosą za 

sobą ryzyka tzw. powodzi natychmiastowych, z drugiej, zagrożeniem są długotrwałe susze. Wszystko to stawia 

przed polityką wodną każdego miasta nowe wyzwania - na ten temat dyskutować będą m.in. eksperci z Polskiej 

Akademii Nauk, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Instytutu 

Ochrony Środowiska oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych . Wśród poruszanych zagadnień 

znajdą się m.in. komputerowe systemy do zarządzania zasobami wodnymi, efektywne sposoby utrzymania sieci 
wodnej oraz regulacje związane z opłatami deszczowymi.  

Jesteśmy przekonani, że zarówno tematyka spotkania, jak i możliwość bezpośredniej rozmowy  

z ekspertami będą pomocne w procesie adaptacji Państwa ośrodków miejskich do zmian klimatu. Szczegółowy 

program EkoForum oraz karta rejestracyjna znajdują się na stronie internetowej naszej Fundacji - 
www.spacerowa7.pl  

Będziemy zaszczyceni Państwa udziałem w konferencji.

http://www.spacerowa7.pl/


 

      ul. Spacerowa 7, 57-540 Lądek-Zdrój   www.spacerowa7.pl   biuro@spacerowa7.pl   tel. 697 663  679 
NIP 88111489269   REGON 021824029   PKOBP 53 1020 5242 0000 2902 0411 5846   KRS 0000410660 



 

      ul. Spacerowa 7, 57-540 Lądek-Zdrój   www.spacerowa7.pl   biuro@spacerowa7.pl   tel. 697 663  679 
NIP 88111489269   REGON 021824029   PKOBP 53 1020 5242 0000 2902 0411 5846   KRS 0000410660 



 

      ul. Spacerowa 7, 57-540 Lądek-Zdrój   www.spacerowa7.pl   biuro@spacerowa7.pl   tel. 697 663  679 
NIP 88111489269   REGON 021824029   PKOBP 53 1020 5242 0000 2902 0411 5846   KRS 0000410660 

 

 

 



 

      ul. Spacerowa 7, 57-540 Lądek-Zdrój   www.spacerowa7.pl   biuro@spacerowa7.pl   tel. 697 663  679 
NIP 88111489269   REGON 021824029   PKOBP 53 1020 5242 0000 2902 0411 5846   KRS 0000410660 


