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DRUK NR 395 

Projekt 

 

z dnia  10 lipca 2020 r. 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia „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 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 

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.) - Rada 

Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przystępuje się do sporządzenia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina.” 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

             Przewodniczący  

Rady Miasta Konina 

 

            Tadeusz Wojdyński 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opiniował radca prawny: 

Jacek Ignaczak 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr ………. 

Rady Miasta Konina 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Planu adaptacji  

do zmian klimatu dla Miasta Konina”. 

 

„Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina” będzie miał charakter lokalnego 

dokumentu strategicznego wyznaczającego m.in. ramy dla późniejszych przedsięwzięć. Plan ten 

określi wrażliwość i podatność obszaru miejskiego na zmiany klimatyczne oraz jego potencjał 

adaptacyjny w tym zakresie. Miasto otrzyma kompleksowy dokument identyfikujący zagrożenia 

wynikające ze zmian klimatu oraz opracowane, indywidualnie dobrane rozwiązania adaptacyjne. 

Plan adaptacji do zmian klimatu będzie uwzględniał istniejące już dokumenty strategiczne 

i planistyczne, służące szeroko rozumianej polityce miejskiej. Celem Planu jest zwiększenie 

zdolności adaptacyjnych miasta wobec możliwych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. 

„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. 

 

 

 

 Zastępca Prezydenta Miasta Konina 

  

/-/ Paweł Adamów 

 


