
 

UCHWAŁA NR 446 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina”. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) – Rada Miasta 

Konina uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się do realizacji „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina”, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 



 

 UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 446 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Konina”. 

Zagrożenia będące następstwem zmian klimatu są odczuwalne w codziennym życiu 

każdego mieszkańca naszej planety.  Dla mieszkańców miast szczególne zagrożenie 

stanowią zjawiska i procesy, będące następstwem zmian warunków termicznych w 

obszarach zurbanizowanych, pojawianie się zjawisk ekstremalnych, w szczególności 

opadów atmosferycznych, powodujących lokalne podtopienia i zaburzenia 

funkcjonowania infrastruktury oraz występowanie suszy i wynikających z niej 

deficytów wody. Charakterystycznym zagrożeniem pojawiającym się na terenach 

miejskich są zaburzenia cyrkulacji powietrza nasilane przez jego zanieczyszczenie, 

powodowane tzw. niską emisją.  

Realizacja polityki adaptacyjnej do zmian klimatu na obszarach państw członkowskich 

Unii Europejskiej następuje poprzez Strategię adaptacji do zmian klimatu Unii 

Europejskiej z dnia 13 kwietnia 2013 roku. Realizacja Strategii na szczeblu lokalnym 

odbywa się za pomocą miejskich planów adaptacji. Na szczeblu krajowym 

opracowano Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA2020). Dokument 

został opracowany przez Ministerstwo Środowiska i przyjęty przez Radę Ministrów 

w październiku 2013 roku. 

Miasto Konin również przystąpiło do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do 

zmiany klimatu. „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina” jest 

dokumentem o charakterze strategicznym, który identyfikuje zagrożenia wynikające 

ze zmian klimatu i prezentuje opracowane, indywidualnie dobrane rozwiązania 

adaptacyjne. Plan określa wrażliwość i podatność obszaru miejskiego na zmiany 

klimatyczne oraz jego potencjał adaptacyjny w tym zakresie. Plan adaptacji do zmian 

klimatu uwzględnia istniejące już dokumenty strategiczne i planistyczne, służące 

szerokorozumianej polityce miejskiej. Celem Planu jest zwiększenie zdolności 

adaptacyjnych miasta wobec możliwych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu.  

Prace nad projektem obejmowały przygotowanie i przeprowadzenie spotkań 

konsultacyjnych oraz ankietyzację zidentyfikowanych interesariuszy. Analizie poddano 

dane odnoszące się do zmian klimatu pochodzące z lokalnych pomiarów 

monitoringowych. Ponadto przeprowadzono szereg rozważań, analiz i badań 

dotyczących uwarunkowań przyrodniczych, klimatycznych, gospodarczych 



 

i społecznych na terenie miasta. Wskazano najczęściej pojawiające się skutki będące 

następstwem zmian klimatycznych, ich zasięg oraz uciążliwość. Oceniono podatność 

miasta na skutki zmian klimatycznych oraz zaproponowano formy adaptacji do zmian 

klimatu. Końcowym efektem prac jest harmonogram rzeczowo-finansowy 

planowanych do zrealizowania działań adaptacyjnych. 

Dokument został, zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), 

przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz 

Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu 

w Poznaniu. Wymienione wyżej organy pozytywnie uzgodniły możliwość odstąpienia 

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko od projektu 

Planu. 

„Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina” umożliwi skuteczne ubieganie się 

o środki finansowe z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, krajowych 

i regionalnych programów operacyjnych czy środków z funduszy EOG, 

na rozwiązywanie problemów miasta wynikających ze zmian klimatu. 

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 
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