
UCHWAŁA NR XXX/206/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie przystąpienia Miasta Świebodzice do opracowania i wdrożenia 
"Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu" tak, aby odbyło się to w ramach wewnątrz 
Urzędu, w ramach zatrudnienia przez pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713), uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Wyraża się wolę przystąpienia Miasta Świebodzice do opracowania i wdrożenia "Miejskiego 
Planu Adaptacji do zmian klimatu" tak, aby odbyło się to w ramach wewnątrz Urzędu, w ramach 
zatrudnienia przez pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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Uzasadnienie

Na całym świecie notuje się dynamiczne zmiany klimatyczne, a w szczególności wzrost
temperatury, częstotliwości i nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wyniki badań naukowych
jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla
społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski. Istotą działań
adaptacyjnych podejmowanych zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne, poprzez realizację
polityk, inwestycje w infrastrukturę i technologie, a także zmiany zachowań, jest uniknięcie ryzyk
i wykorzystanie szans.

Miasto Świebodzice przystępuje do opracowania "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu",
który jest zgodny z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027.

"Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu" ma służyć pozyskaniu środków zewnętrznych na
rozwiązywanie najważniejszych problemów Miasta Świebodzice wynikajacych ze zmian klimatu.
MPA jako dokument tworzony na poziomie lokalnym powinien być dokumentem uzupełniającym
obowiązujące już strategiczne, planistyczne oraz operacyjne dokumenty własne gminy służące
kształtowaniu i realizacji szeroko rozumianej polityki miejskiej. Celem sporządzenia MPA jest
zwiększenie zdolności adaptacyjnych Miasta Świebodzice wobec możliwych zagrożeń wynikających
ze zmian klimatu.

W związku z powyższym podjęcie przedstawionej uchwały należy uznań za celowe i zasadne.
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