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Wprowadzenie

Tło warsztatów

Proces priorytetyzacji

Ocena stanu wyjściowego miasta
Prezentacja wyników oraz dyskusja z 

przedstawicielami miasta

Dyskusja na temat przeciwdziałaniu występujących 

ryzyk

• Zespół projektowy zebrał szeroki zakres danych

środowiskowych i miejskich dotyczących

Wałbrzycha, w celu zbudowania bazy danych

wskaźników. Wskaźniki zostały przeanalizowane

wraz z innymi informacjami kontekstowymi w celu

zidentyfikowania poszczególnych obszarów

zainteresowania w sektorach i systemach ochrony

środowiska.

• Przygotowano analizy dot. ram polityk miejskich,

oceniono dojrzałość Smart miasta oraz zmapowano

i przeanalizowano podatność miasta na możliwe

zagrożenia.

• Przygotowano dokument „Techniczna ocena stanu

miasta” przedstawiający wyzwania, przed którymi

stoi miasto.

W ramach warsztatów wyniki analizy stanu

wyjściowego miasta zostały zaprezentowane w formie

prezentacji. Omawiane obszary podzielono na

wyzwania środowiskowe oraz 7 obszarów

tematycznych:

• Transport

• Woda

• Opady komunalne

• Budynki

• Energia

• Użytkowanie gruntów

• Przemysł

W ramach każdego z omawianych tematów

przedstawiono główne przyczyny i czynniki zewnętrzne

występowania wyzwania oraz wyłonione przez

konsultantów kluczowe wyzwania.

W ramach warsztatów uczestnicy mieli możliwość

zagłosowania na kluczowe wyzwania w każdym z

omawianych obszarów tematycznych.

Głosowanie odbywało się poprzez interaktywną

prezentację, poprzez narzędzie Menti.

Jednocześnie uczestnicy mieli możliwość zgłaszania

uwag do zaprezentowanych wyzwań, dodania

dodatkowych wyzwań i dyskusji na temat wyników

głosowania.

Poprzez głosowania i dyskusję wyłaniane były

priorytetowe wyzwania dla miasta.

Celem warsztatów jest wsparcie miasta Wałbrzych w uzgodnieniu priorytetowych wyzwań urbanistycznych i środowiskowych istotnych dla miasta w

dążeniu do realizacji Zielonej Wizji Wałbrzycha. Wybrane priorytety, stanowią podstawę do dalszego kształtowania strategii i identyfikacji działań

realizujących projekty zrównoważonej infrastruktury i wspomagające dążenie do poprawy jakości środowiska w mieście.

Dyskusja oparta została o wyniki przeprowadzonych analiz stanu wyjściowego miasta.



Przebieg warsztatów
Spis treści

Warsztaty zostały przeprowadzone w formie spotkania on-line. Spotkanie trwało ponad 2,5 godziny i obejmowało powitanie zebranych przez Nigela

Jollands reprezentanta EBOR, Stephena Cook reprezentanta firmy Arup, oraz Panią Ewę Kłusek Skarbnik miasta Wałbrzych.

Po wstępie rozpoczęto prezentację wyników analiz przez konsultantów Arup. Prezentacja została podzielona na część dotyczącą wyzwań

środowiskowych oraz 7 obszarów tematycznych. Po każdej części, gdzie zaprezentowane były wyniki analiz oraz wyłonione priorytety, następowało

głosowanie online. Użytkownicy głosowali poprzez platformę Menti, w czasie rzeczywistym przedstawiane były wyniki głosowania. Po głosowaniu

następowała dyskusja na temat wyników oraz uwag uczestników spotkania.

Na warsztatach zgromadzono 18 osób reprezentujące następujące wydziały,

jednostki miasta:

- Przedstawiciele Urzędu Miasta w Wałbrzychu;

- Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego UM Wałbrzych;

- Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego,

Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego UM Wałbrzych;

- Biuro Lokalowe UM Wałbrzych;

- Biuro Informatyki UM Wałbrzych;

- Biuro Środowiska i Klimatu UM Wałbrzych;

- Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego

- Biuro Edukacji, Kultury i Sportu UM Wałbrzych;

- Miejski Zakład Usług Komunalnych;

- Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu;

- Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu;

- Centrum Inteligentnego Systemu Transportu (ITS).



Zidentyfikowane priorytety
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Podsumowanie priorytetyzacji

Priorytetyzacja wyzwań środowiskowych miasta

Na warsztatach przedstawiono wyzwania środowiskowe wyłonione na podstawie przeprowadzonych analiz: m.in. wyników opracowanych raportów,

bazy danych i pierwszych warsztatów z miastem. Po omówieniu wyników, przeprowadzonej dyskusji na warsztatach oraz głosowaniu, wyłonione

priorytety środowiskowe zostały potwierdzone, jednak kolejność i waga priorytetów zostały zmienione (gdzie pierwsze na liście, to priorytety uznane za

najistotniejsze). W wyniku warsztatów ustalono, iż wyzwaniami środowiskowymi priorytetowymi są:

Jakość powietrza

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i dostęp do wody

Łagodzenie zmian klimatu

Woda, zieleń oraz różnorodność biologiczna i ekosystemy

Jakość gleby

Adaptacja i odporność na zagrożenia związane z klęskami 

żywiołowymi



Wyzwania środowiskowe miasta

Priorytetowe wyzwania miasta

Kluczowe wyzwania wyłonione na podstawie analiz i głosowa na warsztatach

• Modernizacja źródeł energii i rozwój OZE

• Ograniczenie niskiej emisji (szczególnie: sektor grzewczy, przemysłowy i komunikacyjny)

• Poprawa efektywności energetycznej

• Rekultywacja terenów poprzemysłowych

• Zapewnienie zasobów własnej i nisko kosztowej wody pitnej

• Usprawnienie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

• Rozwój obszarów retencjonowania wód opadowych

• Poprawa integralności miasta (zagospodarowanie, transport, smart)

• Redukcja dzikich wysypisk odpadów

• Polepszenie warunków istniejącego zasobu komunalnego

• Dalszy rozwój przemysłu i nowych inwestycji w mieście przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich standardów ochrony środowiska oraz

gospodarki komunalnej



Wyzwania środowiskowe miasta

Deklaracja priorytetowych celów strategicznych

Wyłonione wyzwania środowiskowe oraz wyłonione w poszczególnych

sektorach umożliwiają wyłonienie obszarów priorytetowych, których

realizacja wspomoże poprawę warunków środowiskowych, życia

mieszkańców jak i jakość i efektywność infrastruktury miasta.

Jakość powietrza

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i 

dostęp do wody

Łagodzenie zmian klimatu

Woda, zieleń oraz różnorodność biologiczna i 

ekosystemy

Jakość gleby

Adaptacja i odporność na zagrożenia 

związane z klęskami żywiołowymi

Modernizacja źródeł 
energii i rozwój OZE

Ograniczenie niskiej 
emisji (sektor grzewczy, 

przemysłowy i 
komunikacyjny)

Poprawa efektywności 
energetycznej 

Rekultywacja terenów 
poprzemysłowych 

Zapewnienie zasobów 
własnej i nisko kosztowej 

wody pitnej

Usprawnienie systemu 
sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej

Rozwój obszarów 
retencjonowania wód 

opadowych

Poprawa integralności 
miasta 

(zagospodarowanie, 
transport, smart)

Redukcja dzikich 
wysypisk odpadów

Polepszenie warunków 
istniejącego zasobu 

komunalnego

Dalszy rozwój przemysłu 
i nowych inwestycji 

w mieście



Następne kroki
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Plan Działania Zielonego Miasta

Następne kroki

Zidentyfikowane podczas warsztatów obszary wyzwań stanowią punkt

wyjścia do dalszych, zgłębionych analiz w ramach Planu Działań

Zielonego Miasta Wałbrzycha. Prezentowane warsztaty są drugimi z serii.

W dalszym toku prac potwierdzone zostaną opracowane cele strategiczne,

aby przygotować długą listę działań w ramach planu.

W kolejnych etapach również zaprezentowane zostaną wyniki prac

i przebieg projektu, a także zebrane zostaną wnioski i komentarze od

wszystkich zainteresowanych projektem uczestników, spółek i instytucji

miejskich.

Oś czasu Etap projektu

02/2022 Opracowanie celów strategicznych

05/2022 Wypracowywanie działań Planu

07/2022 Przygotowywanie Planu Działań Zielonego Miasta

09/2022 Przyjęcie Planu Działań Zielonego Miasta


