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Główne aktywności członków grupy Człowiek-
miasto

Rekomendacja głównych obszarów tematycznych
w kontekście neutralnych klimatycznie i bezpiecznych dla człowieka i
środowiska miast Polski.

Emisje gazów cieplarnianych: źródła emisji, projekcje, polityki i działania
dotyczące kategorii transportu, małych źródeł spalania i odpadów.

Przygotowania oraz organizacja konferencji
pt. Zeroemisyjna Polska – wyzwania przyszłości.



Rekomendacja obszarów aktywności
Propozycje członków grupy

Neutralne klimatycznie i bezpieczne dla człowieka i środowiska miasta Polski

Walka z ubóstwem energetycznym
z wykorzystaniem ultra czystych, neutralnych klimatycznie
urządzeń grzewczych OZE produ- kowanych w Polsce do
ogrzewnictwa indywi- dualnego spełniających kryteria
zrównoważo- nego rozwoju

Promocja dobrych praktyk
w zakresie zarządzania i utrzymywania terenów
zieleni (ograniczenie koszenia i grabienia liści,
poszanowanie dla „czwartej przyrody”) infrastruktury
(opartej na
„nature–based–solutions”);

Opracowanie wytycznych do ochrony, zacho- wania i
wzmacniania zdolności retencyjnych terenów zielonych
w miastach i ograniczania spływu powierzchniowego
przez
błękitno-zieloną infrastrukturę

Zbiór rekomendacji (w wielu wypadkach już są) w zakresie
zagospodarowania przestrzennego miast z obligatoryjnym
uwzględnieniem w planach terenów błękitno–zielonej
infrastruk- tury, miejsce rekreacji masowej, sfer wypo-
czynku, ciągów przewietrzania itp.
Zdrowe miasto dla zdrowia mieszkańców

Projekt rekomendacji Rady dla zmian Krajowego
Programu Ochrony Powietrza wraz z jego
aktualizacją w kierunku promowania krajowych
zasobów OZE
w sektorze komunalno–bytowym oraz 
ograniczenia ubóstwa energetycznego

Weryfikacja efektów realizacji miejskich planów
adaptacji do zmian klimatu

Opracowanie wytycznych do rozpoznawa- nia i
wyceny usług ekosystemowych (regu- lacyjnych,
podtrzymujących, zaopatrzenio- wych i kulturowych)
terenów zieleni w miastach;

Promocja powszechnego wprowadzania rozwiązań
pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych,
rozwoju błękitno – zielonej infrastruktury (opartej na
„nature-based–so- lutions”) Wpływ środowiska zamieszkania na zdro- wie ludzi

Przegląd i propozycja zmian dotyczących norm takich,
jak: zanieczyszczenia powie- trza; promieniowanie
elektromagnetyczne; czynniki chemiczne, biologiczne
itp.

Projekt rekomendacji Rady dla zmian w Programie
Czyste Powietrze przez wzmoc- nienie wsparcia dla
ultra–czystych, neutral- nych klimatycznie urządzeń
grzewczych OZE, oraz biopaliw stałych w postaci
pelletu

Monitorowanie skuteczności wprowadza- nych
rozwiązań krótko-
i długoterminowymi wskaźnikami zdrowot- ności (np.
liczba zaostrzeń chorób przewle- kłych układu
oddechowego, zmiany funkcji układu oddechowego/
krążenia, bilans epidemiologiczny np. dziesięcioletni)

Rozwinięcie programu kształcenia, tak by już w
programie szkoły podstawowej znalazły się ważne
miejsce tematy zdrowia publiczne- go i ochrony
środowiska

Edukacja zdrowotna dzieci (także poza 
programem kształcenia)



Dziękuję za uwagę
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